Fodboldbestyrelsesmøde 22-3-17

Referat

Deltagere:

Morten Meldgaard, Ulrik Krogh Henriksen, Camilla Andersen, Anders Jensen,
Jesper Jensen, Ole Jensen (ref.)

Afbud:

Susanne Goethe

Ad. Pkt. 1

Intet referat at underskrive, medbringes til næste møde.

Ad. Pkt. 2

På nær hovedgeneralforsamling intet nyt fra HB (så det var hurtigt overstået!)
Til næste HB møde har vi flg. punkter:
Opfølgning/status på klubudvikling
Wifi løsning i klubhuset
Omklædning 5, oprydning/sanering af rengøringsinferno, der mangler en loftsplade

Ad. Pkt. 3

Der afholdes trænermøde 28-3-17. Ulrik udsender dagsorden. Alle fra bestyrelsen
er velkomne.
Der afholdes dommermøde i uge 14, evt. tirsdag. Ole indkalder og udarbejder
kamplister. Dommer arrangement forsøges stablet på benene.
Evaluering på vintersæsonen. Der har været god tilslutning til alle hold. Mange fine
resultater. Der skal arbejdes lidt med at få U6-U9 ud at spille nogle flere stævner.
Babyfodbold. Der skal arbejdes med at få konceptet finpudset. Der er størst
opbakning når vi er i den ”varme” hal. Det giver også flere muligheder med
redskaber osv. DBU er ved at udvikle et koncept på området. Vi forsøger at koble
os på til sommersæsonen.

Ad pkt. 4

Pæn tilslutning til senioropstarten. Der er lavet aftaler med Seniortræner Peter
Hansen og manager Jan Ib Jensen
Der arbejdes med at indkøbe træningstøj. Restance = intet tøj
Veteraner har haft en aktiv vintersæson, og er i gang med en perlerække af
træningskampe.

Ad pkt. 5

Morten/Camilla tager kontakt med den afgående kasserer med henblik på at få
bilag m.v. overdraget. HASTER
Der udsendes og følges op på rykkere.
Opdaterede medlemslister indsamles fra trænere.
Vi overgår til et opkrævningssystem med automatisk betaling. Implementeres fra
forårsopkrævningen.
Der er, på vores foranledning, afholdt et møde med de andre afdelinger for at
undersøge mulighederne for et samarbejde vedr. sponsor/partnerarbejdet. Der er
tilsyneladende opbakning til ideen. Næste møde afholdes 19-4-17. Ole og Anders
deltager.

Ad pkt. 6

Vores del af hjemmesiden opdateres. Susanne indsamler og videregiver
oplysninger, billeder m.v.
Der er isat net i mål. Kommunen leverer 2 nye net.
Opkridtning er startet.
Vi vil forsøge at samle nogle folk til praktisk arbejde på stadion,
Lørdag d. 1. april i tidsrummet: 8.00-11.00
Alle er velkomne. Ulrik sender en invitation ud på holdsport, Morten laver et
opslag på FB.

Ad pkt. 7

Næste møder er onsdag d. 26. april og onsdag d. 17. maj.

