BESTYRELSESMØDE DEN 7/10 2014
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00 - 21.30
Til stede: Egon Thomsen, Søren Bojesen, Jens Holm, Lars Birch, Nina Vedsø
Fraværende : Jan Lund

DAGSORDEN
1. Godkendelse referat af møde den 22/10, Referatet godkendes
2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Trænermøde, Der var repræsentanter fra omtrent alle hold. God stemning. Ingen dramatik
omkring de nye retningslinjer.
 Opfølgning U13. Der har været møde med alle trænere. Søren, Birch og Jens deltog. Det gik
godt. Der var en konstruktiv stemning, og man begyndte at planlægge. Siden har der været
forældremøde med andenholdets forældre. Der blev præsenteret nogen kritik af bestyrelsen.
Søren fortalte om historikken på hele forløbet og vores begrundelser for at gøre, det vi har
gjort, så det hele endte med god stemning og accept af vores endelige retningslinjer.
3. Planlægning af Ungdomsafslutningen. Opgavefordeling:
› Dato 7/11
› Frist 31/10
› Form for arrangement: Som vi plejer
› Menu: Farsbrød med bådkartofler, salat og brød. Er bestilt.
› Info/inbydelse samt udsendelse: Søren
› Indsamling tilmelding: Egon
› Skriver deltagerliste: Egon
› Tilbagemelding til hallen om antal spisende : Egon
› Skaffer hjælpere: Der betales ved indgangen, Birch spørger
Konnerup/Hørsmann,/Hoffmann om de vil hjælpe ved indgangen. Nina/Jens tager sig af
maden, Søren skaffer tidtagere/dommere til efter kl. 20, Birch til før.
› Arrangere fodboldturnering: Birch og Morten Kamstrup
› Foto/Presse (Rold Skov Bladet): Egon
› Årets spillere: U13 drenges trænere er informeret, da de eneste U14 spillere spiller her.
Pokaler retur:Jens. Bestilling af pokaler samt gravering: Jens og Søren. Der bestilles også
små statuetter til årets kammerat på hver årgang.
› Indmarch, fanebærere – der foreslås årets spillere fra sidste år: Søren.

› Skilte og musik: Søren.
› RESTEN: Jan

4. Julegaver: Hemmeligt 
5. Eventuelt: Indendørstider. Der er usikkerhed om, hvorvidt vi har tider fredag aften. Håndbold
skal formodentlig bruge hal 2 om fredagen. Der er muligvis plads i hal 1 18 til 20, men der er
usikkerhed vedr. bander m.m. Vi mangler stadig nogle svar. Egon arbejder på at få kabalen til at gå
op. Så snart det hele er på plads, gives der besked til trænerne.
6. Fastsætte næste møde. Onsdag d 12/11 kl. 19 i Skørping idrætscenter.
Rebild. d. 7/10 2014
Nina Vedsø
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