Referat fra d. 03-07-2013
Tilstede: Daniel Kristiansen, Morten Meldgaard, Ole M. Jensen, Ulrik KrogHenriksen, Lars Jensen

1. Referaterne blev godkendt ;0)
2. Der har ikke været møde siden sidst. Omklædningsrummet er i gang med at blive
renoveret. I kælderen er der båret nogle maskiner op som skal køre til jernhandlen.
Vi mangler at få de nye maskiner ned. Der ikke nogen nyt om førstehjælpskurset,
men vi rykker for det så der hurtigst muligt kan blive meld noget ud.
3. Ungdomsholdene holdte afslutning d. 27/6 med kamp mod forælder og med
pølsevognen åben, stor succes og til stor glæde for de unge. Ungdomsholdene
starter op d. 13/8. Hold tilmeldingen er meld ud. Der blev hold møde med
ungdomstrænerne d. 25/6. Ole går videre med træneruddannelse efter
sommerferien og får snakken med de fornødne personer. Vi kommer til at mangle
en u-6 træner efter sommeren. Ulrik har været til møde omkring ungdomsholdene
om hvordan man kan få afviklet flere kampe. C-licens kurser er meld ud til klubber
hvis der er nogen klubber der vil afholde dem. Vi arbejder videre med at få afholdt
et kursus senere på året. Der bliver afhold afslutning d. 26/10.
4. Den nye 1- holds træner hedder Lars Wodschou og har tidligere været
assistenttræner for Frederiksværks 1- hold. Vi satser på at starte op igen d. 21/7,
men vi vil meget gerne have tilbagemelding om hvor mange der komme. Lars kunne
godt tænke sige der blev afhold en træningsdag. 10/8 hvor vi mødes formiddag med
træning, efterfølgerne kamp og til slut lidt hygge. Vi har fået en ny 2-holds træner i
Ole M. Jensen. Vi vil prøve at få afviklet 1- og 2 holdets hjemmekampe samme dag.
Veteranerne sluttede på en rekord høj placering som nr. 4, tillykke til dem.
5. Lars mangler venter stadig på at de sidste betaler kontingent. Man kan betale
kontingent for efterårs sæsonen fra d. 1/8 og skal senest betales d. 1/9. De næste
møder bliver d. onsdag d 14/8 og onsdag d. 11/9.

