Dagsorden
1. Kort præsentation af Bjarne Kræmer
2. Tider for indendørstræning
3. Nye "Retningslinjer for træning og kamp"
4. Retningslinjer for dommerpåsætning
5. Ny målmandstræner
6. Ungdomsafslutning d. 7/11 (sæt kryds i kalenderen)
7. Førstehjælpskursus
8. Nyt trænerkursus ?
9. Nøgler på drift ? Bolde, kegler, stiger ?
10. Conventus
11. Diverse
12. Evt.

Referat
1. Bjarne var desværre blevet forhindret pga. dødsfald i familien.
2. Fordeling efter princippet: Yngste først og derefter holdene efter alder.
For at få plads til alle holdene (de store hold har brug for begge haller) spørger vi Bjarne,
om vi kan få tre tider fredag:
Fredag 17- 18 : Hal 1
Fredag 18-19: Hal 1 + hal 2
Alternativt: Der udvides om lørdagen med en time fra 15.30 – 16.30
Planen sendes ud når det hele er faldet på plads.
3. Søren gennemgik nye retningslinjer for træning og kamp i Frem Skørping. Disse er vedtaget
af bestyrelsen, og er indført i "Visioner, Mål og Strategi" som ligger på hjemmesiden.
Aftalt at vi lægger det ekstra ind på hjemmesiden under "Nyheder"
Flere har oplevet uheldige episoder under kamp, hvor forældre opfører sig dårligt.
Regler for opførsel bør tages op til fx forældremøder (indkaldt af trænerne for de enkelte
hold). I kampsituationer bør trænerne tale med pågældende forældre, og der kan uddeles
en DBU folder ("De 10 forældrebud" - Forældrekort) om passende opførsel. Søren
anskaffer disse og lægger i holdenes skabe.
4. Punktet blev udskudt da Jan Lund som dommeransvarlig ikke var medvirkende. Vi får
opdateret reglerne om dommere på hjemmesiden, da den ikke er "Up to date".
Ønske om sorte dommere fra U12, da det var en stor gevinst for vores u12, der på
dispensation har fået sorte dommere.

5. Mia Andersen præsenterer sig selv som målmandstræner. Gevinst for klubben. Får fast tid i
vinterhalvåret i hallen (hal2 –bane 6): Faldteknik, gribeteknik mm.
Om muligt vil Mia fortsætte udendørstræningen til foråret.
6. Ungdomsafslutningen 7/11. Søren præsenterer skitse for program – som tidligere år.
Vigtigt at så mange trænere/ledere som muligt deltager.
Birch og Morten turneringsledere.
Årets spiller udtages fra U13(14) D og U14 P.
Vinderne af hver pulje skal præsenteres – Birch lover at præsentere med fanfare m.m..
Ønske om pokal til årets kammerat på hvert hold. Uddeles under afslutningen, hvor
trænerne fortæller om holdet, og hvor der bliver uddelt gaver til trænerne.
Alle synes, det er en god idé, men tidspresset spiller ind.
Bestyrelsen beslutter, om det skal iværksættes og under hvilke former.
Tilmeldingsblanket udsendes snart til trænerne.
7. Søren orienterer om førstehjælpskursus.
8. Første trænerkursus i efteråret 14 en succes med god deltagelse. Nyt trænerkursus tilbydes i
februar/marts. (Fredag 17 – 22 var et godt tidspunkt)
Ungdomskonsulent Henrik vender tilbage med forslag om kursus.
9. Der forsvinder bolde, kegler o.andet fra nogle af skabene !! Alle som har
nøgler til andres skabe skal snarest aflevere dem til Bjarne !!
Diskussion om evt. nedlæggelse af skabe, og i stedet have et fælles "tremmebur" til bolde,
som man muligvis har gode erfaringer af i andre klubber.
Fordel: Kun en nøgle. Der vil ikke være brug for så mange bolde, da alle deler.
Ulempe: Risiko for at der forsvinder mange bolde, da man ikke er ansvarlig på samme
måde.
Bestyrelsen undersøger sagen og tager emnet op.
Der blev besluttet:
Kegler/toppe stilles ud - til fælles afbenyttelse.
10. Søren understreger vigtigheden af, at spillerne betaler kontingent. Ellers mister vi både
kontingent og tilskud fra kommunen. Der mangler stadig - så langt inde i efterårssæsonen kontingentindbetalinger på mange hold. Trænerne opfordres til at få dette på plads
snarest muligt !!
11. Ungdomskonsulent Henrik:
Kun gode og positive oplevelser. Forlængelse af kontrakten med Henrik ønskes, hvis muligt.
Et hold (U12D) havde brugt talenttræner fra Aab ganske gratis (tips til andre trænere?) Vi
var dog enige om at i første omgang benytte vores egen Ungdomskonsulent.
Fitness:
Aftalen med kontingent for 3 mdr. og medlemskab i 6 mdr. fortsætter (se hjemmesiden).
Spillertøj:
Forsøg at ”arve” tøj. Hvis man har brug for nyt tøj, SKAL man bestille gennem Søren, da det
så er gratis pga. reklameprint på trøjerne.
Aab billetter:
Nogle oplever, at de aldrig får tilbuddet. Birch kontakter Peter Bystrup som er klubbens
Aab-kontaktperson.
Kommunemesterskaberne:
Birch orienterer om den store tilslutning. Program lagt ud på hjemmesiden.
Egon Thomsen / Søren Bojesen

