Referat BESTYRELSESMØDE DEN 4/3 2015
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 17.00 - 19.00

DAGSORDEN
1. Godkendelse referat af møde den 21/1 2015: Referatet godkendt
2. Evaluering af gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Byfestmøde: Der har været møde, et par repræsentanter fra FREM var til stede, dog ikke fra
fodbold. FREM vil gerne være med med den samme slags aktiviteter, som vi havde med
sidste gang (Sandbane, telt m.m.). Der er nu lavet en byfestforening, og man vil rigtig gerne
have fodboldafdelingen mere med i planlægningen. Der er ligeledes etableret en koordinationsgruppe, som også vil gerne have en repræsentant med fra FREM, der dog kun skal
koordinere vores aktiviteter. Erik Bundgaard har lovet at tage opgaven.
 Generalforsamling/hovedbestyrelsesmøde:
Fakturering – vi skal være skarpe på, hvad der skal faktureres hvor. Dvs fakturaer skal være
tydelige og mærket med de relevante oplysninger - vores med "Fodbold".
Gaver og løn til trænere er ikke ens afdelingerne imellem. Skal der være en fælles politik for,
hvad man belønner trænere med? Vi vil arbejde videre med det, men vi synes det er en dårlig
idé med en fælles politik, da der er vidt forskellige vilkår for trænerne i de forskellige
afdelinger.
Rebild-løbet:Vi skal huske at stille med hjælpere til Rebild-løbet. Ca. 12 stk i alt.
 Standerhejsning seniorer. Gik godt, ca. 20 deltagere, tre fra bestyrelsen.
3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Standerhejsninger.: der er styr på d. 7/3. Det er kun Nina, der kan komme d. 21/3, Jan finder
extra.
 Trænermøde: der er kommet en del ekstra punkter til dagsordenen, vi tager det som det
kommer.
 Trænerkursus 20/3: Det er kun Nina, der kan være der. Birch og Jan skaffer medier, når vi
ved det endelige antal. Nina informerer om dette. Nina skaffer informationer om deltagerne.
Henrik sender til DBU. Jens forhører sig hos Øster Hornum og melder tilbage til Nina.
 Opstart forårsturnering. Det kører. Enkelte hold er sløjfet, et enkelt er nedjusteret.
4. Økonomi: Der er ikke meget at sige til økonomien på dette tidspunkt.

5. Diverse:
Børneattester: vi deler ud til de manglende til trænermødet, og resten må kontaktpersonerne få fat
på.
Skadereducering: Birch fremlægger, hvad det går ud på til trænermøder. Kurset tager
et halvt år, og øvelserne er tilrettelagt, så det resulterer i færre skader. Det kører via en app. Test
først og sidst, så man kan se udviklingen.
Ansøgning om boldvæg: Birch har indsendt en ansøgning om boldvæg til kommunen. Der er
kommet tilladelse. Der indhentes nu tilbud på pris og udførelse. Den endelige ansøgning skal
omkring hovedbestyrelsen. Der kan søges hovedbestyrelsens pulje på 75.000. Frem´s venners
overskud kan evt. bruges. Evt. søge lokale fonde.Vi præsenterer muligheden for at søge penge til
gode ideer på trænermøde.
Fodboldvogne: Der har været blandet interesse på Jans forespørgsel. Vi vender det på trænermødet.
Jesper Møller: Han vil gerne besøge os, men Søren har ikke hørt noget siden første forespørgsel.
Vi antager, at han vist har nok at se til internt for tiden, og ser, hvad der sker.
U12 møde. Fremtiden? Vi vil anmode trænerne om at huske at kommunikere meget klart ud til
forældrene, hvilke planer, der er for fremtiden. Vi prøver at fange dem efter trænermødet (Der kom
ingen trænerrepræsentanter for årgangen, så vi må finde et tidspunkt at mødes med trænerne på.).
Vildbjerg: Vendes igen til trænermødet. Det pointeres, at det er en social tur, hvor alle er
velkomne. Vi tager evt. spørgsmål på mødet.
Rene Jensen DBU: vil gerne afholde kursus i vores regi 7/5. Jens får, som kursusansvarlig,
oplysningerne og går videre med arrangementet. Det ligger allerede på DBU´s hjemmeside, hvor
man kan tilmelde sig.
Klublokaler: Jan har fået en forespørgsel fra U9, der gerne ville anvende ”vores” lokale (det med
pokalerne) til indendørsafslutning med medbragt kage m.v. Jan har snakket med Bjarne, men dels er
det ikke vores lokale som sådan, og dels må man i udgangspunktet ikke anvende det til sådanne
”private” arrangementer. Men Bjarne vil være åben for at lave særlige tilbud for dem, der vil lave
arrangementer med deres hold el. lign. Bjarne ser gennem fingre med at der drikkes en bajer i
omklædningsrummet eller serveres en kage i hallen, hvis vi vil være åbne for at afholde en del
sociale hyggearrangementer i samarbejde med ham i cafeteriet.
Forlængelse af indendørssæsonen: Det koster ikke fodbold noget, men muligvis hovedforeningen.
Der er formodentlig 2/3 del af holdene, der vil benytte tilbuddet. Det er jo svært på forhånd at spå
om vejret, men det er klart, at jo bedre vejret er, jo større er trangen og lysten til at komme ”på
græs”.
Konstituering af bestyrelse/valg af formand: Vi diskuterer, hvordan bestyrelsen vælges og
efterfølgende konstitueres i forhold til FREMs vedtægter.
Fastsættelse næste møde: Tirsdag d. 7/4 kl. 19:00 i Skørping Idrætscenter.
Rebild d. 5/3 2015
Nina Vedsø

