REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1/7 2015
Hos Søren KL. 19.00 - 21.30

DAGSORDEN
1. Godkendelse referat af møde den 1/6 2015 : Referat godkendtes.
2. A. Rolle for Kampfordeler / Holdtilmelder
Der er lavet en aftale med Lars Hvilsted, som har lavet en FaceBook-side med alle klubbens
hjemmekampe. Lars Hvilsted samordner dette med Bjarne Kræmer således at Bjarne altid
kan holde sig opdateret via denne side.
Hvis holdene vil foretage kampændringer skal de tage kontakt med Hvilsted, som så
kontakter DBU/DGI.
Lars Hvilsted informerer på trænermødet om det nye system.

B. Den nye hjemmeside
Pga. at Nina har for lidt tid pt., overtager Lars Nielsen ansvaret for at arbejde med oprettelse
af den nye hjemmeside - som skal i gang pr 1/1.
Lars stemmer af med Nina og hører med Suldrup som er godt i gang, og vi skeler så til hvordan Støvring har opbygget sin hjemmeside.
C. Byfest
Lars Nielsen og Jens Holm er i gang med at arrangere Street-Fodboldturnering.
Der skal udgå et mail til trænerne med info om tilmeldingsregler, og vi vil også sætte annonce
i Rold Skov Bladet om samme.
Tilmelding sker via Erik Bundgaard.
Deadline for tilmelding 13/8.
Fodbold ansvarer for opsætning og nedtagning af Frem-teltet (Jan og Jens). Jan undersøger
om vi kan låne borde og bænke som sidste år.
Efter kontakt til Erik Bundgaard fremgår det, at vi ikke i afdelingerne skal finde hjælpere til
legeland. Der udsendes skrivelse til trænerne (sammen med udsendelse ang. fodboldturneringen) om at disse hjælpere skal tilmelde sig hos Bettina.
Aftales at Birch skaffer hjælpere til Frem-teltet fredag 16-17.30, og lørdag 10 - 11.30, samt
ordner 3 kager (bradepande) fra Fodboldafd.
Aftaler at Søren skaffer 3 personer til oprydning i "Baren" fredag kl. 24-02.

D. Trænermøde
Afholdes mandag 17/8. Der udsendes indkaldelse og dagsorden i god tid.

3. Diverse:

Racistiske udfald : Information om uheldig episode omkring U13 kamp mod
Farsø/Ullits. Skrivelse til deres formand med godt og konstruktivt svar. Episoden
også anmeldt til DBU.
Fodboldskole : Pågående i fint vejr, og 171 tilmeldte børn og 16 trænere.
Kontingenter : Vi afventer fortsat svar fra Sten om de over 20.000 kr som vi
ikke kan finde i vores budgetoversigt.
Nina Vedsø beklager at hun her i sommerperioden er hårdt arbejdsramt, men bestyrelsen er enige om at vi i denne periode aflaster Nina maksimalt, og gerne ser at hun
fortsætter i bestyrelsen. (Vi kan så forvente så meget mere indsats efter arbejdssæsonen !). Bestyrelsen vedtog enstemmigt at Nina ikke skulle have dårlig samvittighed !
Ansøgning fra U8 Drenge om indkøb af minibander for ca. 11.000,- kr. til efterårets
indendørsstævne. Man regner med et overskud af stævnet på ca 5.000,- kr. og vi
regner med et overskud fra Kommunemesterskabet som kan finansiere resten. Desuden er Studsbjerg i gang med at finde sponsorer til stævnet, så det besluttedes at
vi indkøber disse bander.
Birch meddeler at en flok drenge har ønsket at opstarte et U15-Drenge hold til efteråret. Jesper Sørensen har lovet at træne holdet. Birch arbejder på at finde en turnering
til holdet.
U16-Drenge fortsætter til efteråret i DGI-regi som 11-mands hold.
Vildbjerg Cup: Der er i år 5 tilmeldte hold.

4. Næste bestyrelsesmøde:

Mandag d. 24/8 kl. 19.00

Referent

4. Næste møde

Søren Bojesen

- alle
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