Fodboldbestyrelsesmøde 06-07-16
Deltagere: Morten Meldgaard, Ulrik Krog-Henriksen, Anders M. Jensen (sup.) Ole Jensen (ref.)
Afbud: Susanne Goethe, Kasper Pedersen
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Intet referat at godkende, udskydes til næste møde.
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Morten informerede fra 2 afholdte hovedbestyrelsesmøder.
af relevante emner for fodboldafd. kan nævnes at HB i samarbejde med DGI og DIF
arbejder med klub- og facilitetsudvikling.
Det er besluttet at hovedkassen yder tilskud til ungdomsture efter nærmere
retningslinier. (Dejligt!)
Hverdagshaltider er fordelt, indtil videre kan fodboldafd. disponerer over flg. tider:
Mandag
16.00 - 18.00
Torsdag
17.30 - 19.00
Fredag
20.00 - 22.00
Lørdag
08.30 - 12.30
Derudover råder vi over 2-3 weekender til stævner samt de 4 hverdage mellem jul
og nytår. Vi håber at der kan tildeles os lidt yderligere træningstid.
Vi opfordre HB til at sætte smæklåse på dørene til omklædningsrummene.
Kunne man renovere omklædning 5 hvor der er tomme skabe og rengøringsgrej ?
Ligeledes vil vi foreslå at der etableres cykelstativer, f.eks i de 2 misligholdte bede.
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Der er tilmeldt hold til efterårets turneringer.
Der er bestilt tøj til trænere.
Vi involverer os yderligere i FCN samarbejdet, især for så vidt angår
træneruddannelse og matchday arr. Ulrik har kontakten til FCN.
B & U konsulent Richard Lilja har hilst på alle trænere og der arbejdes videre efter
sommerferien.
Vi satser på at afholde trænermøde d. 11-8.
Vi er blevet opfordret til at udfærdige et sæt "takt og tone" regler, omhandlende
hvordan vi færdes og opfører os når vi er på vores anlæg.
Forårets ungdomsturer gik alle godt.

Der udarbejdes lister med alle hj. kampe med henblik på dommerpåsætning og
overblik i øvrigt. Ole laver listen og afholder dommermøde.
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Der blev evalueret på forårssæsonen.
Det forsøges at lave kick off arr. for FFQ.
Veteran og oldboys er lagt sammen til een trup, pænt fremmøde til
sommertræning.
Overvejelser omkring annoncer ved efterårsstart
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Da kassereren ikke deltog i mødet blev det besluttet at indkalde til et nyt møde,
hurtigst muligt. Morten aftaler dato med Kasper.
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Flere forslag til anvendelse af Vennegaven blev drøftet. Der er enighed om at fokus
skal ligge på oplevelser og udvikling af trænere og spillere. Dette kan bl.a. ske ved
input fra eksterne kapaciteter.
Der planlægges 2 fællesspisninger i efteråret.
Ungdomsafslutning afholdes lørdag d. 29-10
Kampprogram sendes til kioskudvalget, så der kan bemandes på relevante datoer.
Det søges at rekruttere flere kioskpassere fra forældregruppen.
Der afholdes arbejdsdag fredag d. 12-08. Ole og Anders sørger for mandskab og
materialer.
Der købes licens til Plandisc, således at vi kan bruge værktøjet aktivt.
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