REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 5/5 2015
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00 - 21.30

DAGSORDEN
1. Godkendelse referat af møde den 7/4 2015 : Referatet godkendtes
2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Konfirmationskort sendt til vore konfirmander
 Turneringsopstart, banestandard, dommere, holdkort + indberetninger :
Der har været nogle problemer i begyndelsen med lidt misforståelser med Hallen pga.
kampflytninger, og problemer i DBU, hvor specielt deres elektroniske indberetning via App har
svigtet ind imellem. Dog: INDBERETNING VIA TELEFON FUNGERER.
Også nogle dommerproblemer i begyndelsen, men ser ud til at fungere nu
Aftalt at vi til hjemmesiden får indført en anvisning på hvordan trænerne skal håndtere flytning
af kampe - som også har medført nogle problemer.
Det har desværre ikke hidtil i år lykkedes os at skaffe nogle "egne" dommere til hjælp når
holdene ikke selv har klaret dommeropgaven, men så her langt ser det ud til at holdene selv
klarer det.
3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Hjælpere til Rebildløbet U10 Drenge har fundet sine. U12 Drenge lovet at melde ind snart,
og der sendes en påmindelse til U9 Drenge.
4. Økonomi Vi har fået en økonomiopgørelse fra Bjarne som ikke stemmer. Dels er den fra marts,
dels er der poster som ikke kan passe.
5. Conventus : Ved gennemgang ser det rigtigt fornuftigt ud med 210 tilmeldte.
På 2 hold : U14 Piger og U15 Drenge ser der dog ud til at mangle nogle, og
der er sikkert også nogle som mangler på et eller andet hold.
Ninas information lagt på hjemmesiden har åbenbart hjulpet til at få meldt sig
rigtigt til, men fortsat står nogle forældre som spillere på visse hold. Vi arbejder
videre med sagen.
6. Diverse :

Kommunikation til trænere og forældre : Lars arbejder videre med gode ideer til
at forbedre den nye hjemmeside så vi bliver bedre til dette. Dette i samarbejde med
Nina.
U12 - møde : Lars inviterer U12 Drengetrænere med til næste møde
Lister over trænere på kursus : Jens bestyrer data over vores trænere som deltager

i kurser.
Målmandstræning : Mia er godt i gang med målmandstræningen, se info på
hjemmesiden.
Indendørsstævne 28/11 2015 : U8 Drenge planlægger stævne i Hallen denne dag
(og evt. også 29/11).
Fodboldtøzer : Bladet indkøbes til vore fodboldpiger, og ekstra til uddeling til
rekruttering.
Bjarne Kræmer indbydes til næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
Birch har indhentet tilbud til fodboldmur med mål, og Kommunen har givet
tilladelse til opsætning.
Ud over det har Birch præciseret 10 ønsker til foreningen og Skørping Idrætscenter
som vi gik igennem og bakker op i bestyrelsen. Vi er klare over at der næppe findes
økonomi til det hele i år, men vi har prioriteret og ønsker i første omgang yderligere
3 ting: Sparketramboliner, Opbevarinsskur og Frisparkstatister.
Lars deltager i hovedbestyrelsesmødet og fremfører vore ønsker.
Kommunemesterskabet : Birch arbejder videre med igen i år at gennemføre dette
arrangement.
8. Næste møde fastsat til 1/6 kl. 19 i Hallen.

Referent : Søren Bojesen
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