Referat af fodboldbestyrelsesmøde 5-8-15
Deltagere : Morten Meldgaard, Lars Jensen, Ulrik Krog-Henriksen, Susanne Spanggaard, Anders
M. Jensen samt Ole Jensen (ref.)
(sent) afbud : Daniel Kristiansen

Mødet indledtes med et besøg af Birgitte Krustrup, konsulent i DBU Sjælland.
Der var drøftelser med henblik på et evt. udvidet samarbejde med DBU`s konsulenttjeneste.
Dette for at optimere arbejdsgange, medlemstilbud samt afdelingen generelt.
Fodboldafdelingens styrker og svagheder blev gennemgået, hvorefter B. G. vil vende tilbage
med et bud på, hvad der kan give vores klub et skub fremad. Alt i alt et meget positivt møde
hvor flere spændende emner kom på bordet.
1:

Godk. af referat

Intet referat at godkende. Sekretæren medbringer dette til næste møde.
2:

Nyt til/fra HB

Vi skal levere stof til klubbladet, vi mangler lige en deadline.
Vi foreslår oprettelse af MobilePay i kiosken
Ansøgning til kunstgræstider afleveres senest 13-9
Vi afleverer stof til avisannonce og foreslår ca. 10 annoncer årligt i Hillerød post og Halsnæs avis
Vi foreslår at undersøg muligheden for at tilmelde os KlubLiv Danmark. Det er et DGI system der
kan formidle mikrosponsorater.
3:

Ungdom

Der afvikles trænermøde d. 13-8 kl. 18.05, punkter til dagsorden blev drøftet.
Daniel får hurtigst muligt afviklet dommermøde og dermed påsat dommer til ALLE døm selvkampe. Morten laver kampliste. Alle hold er/bliver tilmeldt.
4:

Senior

HS, OB og FFQ er påbegyndt træning, veteran laver en lodret opstart og spiller første kamp 10-8.
5:

Økonomi

Lars rykker personligt de sidste restanter, vi mangler ca. 4000 ,- i kontingent. Vi har modtaget
kridtpenge fra HB. Vi vil forsøge at udarbejde et kvartalsregnskab som er bundet op på
budgettet. 1. regnskab medtages til næste møde.
6:

Div.

Kridtmesteren er blevet skadet, vi forsøger selv at få lavet de fornødne streger, indtil han er
mobil igen.
Drøftelser omkring anvendelse af gave fra Venner, emnet tages med på trænermøde.
Renovering af boldrum. Ole er ansvarlig. Vi allierer os med et antal fingernemme folk til at få
udført ombygningen. Ole har styr på brandmelder og materialer. Tegning skal afleveres til
hovedformanden.
Næste møde er onsdag d. 9-9 kl. 19.00. Daniel medbringer kage af passende kaliber.

