BESTYRELSESMØDE DEN 22/9 2014
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 18.00 - 21.30
Til stede: Søren, Birch, Lund, Jens og Nina

DAGSORDEN
1. Kort præsentation af Bjarne Kræmer, den nye halinspektør.
Vi kom hurtigt til at snakke om de forhold, der hører under halinspektøren, og det blev nævnt,
at nettene i målene trænger til at blive skiftet. Der er også mål, som skal flyttes, især 7mandsmålene volder problemer. Vi kom atter ind på de forskellige typer af hjul til målene. Der
er stadig et sæt, som ikke virker. Mon ikke det kan byttes? Kommunen skulle bevillige nogle
nye hjul, men der er ikke kommet nogle endnu. Bjarne vender det med Henning. Det er særligt
hjul til 7-mandsmålene, det haster med. Det sæt der sidder på den ene 7-mands virker. 5mandsmålene er også tunge, men kan flyttes af to voksne. Bjarne vil skrive til kommunen, ang.
hjulene og bruge U21-landsholdet som begrundelse.
Birch nævner, at buskene mellem banerne stadig er for store, der må gerne være nogle
gennemgange eller en gang i midten. Er det kommunen, der skal sørge for trimningen, og er
man klar over, hvad der skal til?. Bjarne kontakter Henning ang en kontaktperson i kommunen,
som vi kan tale med om sådanne forhold.
Jan nævner, at der ind imellem bruges dommere fra DBU til skolekampe. I sådanne tilfælde
skal man huske, at regningen skal sendes til skolen.
Baneoversigt – tavlen i vinduet fungerer ikke, særligt i forhold til vores gæster – infoskærm
ville være ideelt. Der arbejdes videre med sagen.
Bjarne møder op til trænermødet til en kort præsentation d. 1/10.
2. Godkendelse referat af møde den 11/8. Referatet godkendes
3. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
Byfest, holdtilmelding fungerede ikke fra begyndelsen, så det lidt dyre sand blev måske ikke
udnyttet godt nok. Men senere kom der gang i den, og alle havde det sjovt. Frem teltet
fungerede fint med godt salg af drikkevarer. Bannere der var bestilt blev forkert leveret. Man vil
gerne gentage succesen til næste byfest.
Trænerkursus, der kom seks ekstra tilmeldinger i sidste øjeblik, så man endte med ca. 16
deltagere i alt. Kurset fungerede fint trods dårligt vejr. Der var lidt for få mediespillere pga de
ekstra tilmeldte, men det gik. Der var dårlig info om, hvilke oplysninger DBU skulle have om
de deltagende, så der hænger lidt nu, men nu ved vi det til næste kursus. Der var en god
stemning.
"Kom ud af pomfritten", afviklet for 1½ uge siden. Super arrangement. SFO var med, men
med en lidt anden målgruppe, end vi kunne have ønsket. 1. 2. 3. klasse var repræsenteret. Vi vil
gerne have 0. med. Idé: trænere for 0. klasse og 1. klasse kunne være til stede med mulighed for
tilmelding. Arrangementet gentages ikke i den kommende sæson, da der skal evalueres i DBU
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på det overståede arrangement, men vi melder os gerne igen, hvis det gentages. Marianne var
tovholder, og har brugt meget tid og energi på det. Måske kan man gøre det nemmere, og det er
ikke meningen, at tovholderen skal ofre en fridag på det.
Møde med U13-trænere. Se senere.
Målmandstræning. Der er tilmeldt 6-7, hvilket er lidt mere end planlagt, men der er ok. Der er
planlagt træning frem til efterårsferien. Vi vil gerne fortsætte med arrangementet til foråret
Hovedbestyrelsesmøde.
Der blev snakket en hel del byfest. Øllene var for billige i vores telt .
Bjarne vil blive inviteret med til afdelingsbestyrelsesmøder.
Der er udbetalt 80.000 for meget i lokaletilskud, som klubben skal betale tilbage. Derfor er det
vigtigt, at Conventus er opdateret og alle aktive spillere er registreret her, da tilskuddet
bevilliges i forhold til antallet af medlemmer under 23 år.
Opera i Rebild. Fodbold er ikke ret meget med mere. Andre er trådt til. Steen og Ruth har været
ansvarlige, men de trækker sig nu, så nu er fodbold helt ude. Der er dog stadig mulighed for at
sige ja til enkelte opgaver.
Conventus – Steen trækker sig, så tanken er åbenbart, at bestyrelserne selv skal tage sig af
tildeling af kode m.m. til trænere. Vi var dog ikke med til kursus, så vi er lidt uafklarede på
dette punkt.
Julefrokost, uden påhæng, d. 3/12 for alle bestyrelserne, formodentlig kl. 18. tilmelding og frist
sendes fra Søren, hvorefter vi kan tilmelde os.
4. Samtale med U13-Drenge trænere- Vi beslutter, at vedtage Sørens forslag til strategien for
ungdomstræning. Vi beslutter at holde møde med de gamle trænere onsdag d. 24/9 kl. 19:45,
derefter arbejder de seks trænere videre, og sagen kan forhåbentlig afsluttes. Søren, Birch og Lund
deltager.
5. Aktiviteter der skal igangsættes
Trænermøde 1/10. Punkter:
 Nøgler. Der er mange i spil. Der skal styr på, hvem der har, og om man kun har til sit eget
skab. Om man husker at få afleveret, når man ikke længere er træner, og om man låner af
hinanden, glemmer at aflevere tilbage o.s.v. Var det er idé at bestyrelsesmedlemmer har
nøgle til alle skabe? Stigerne til træning er væk. Ligger de i et eller andet skab?
 Førstehjælpskursus, 1/11.
 Fodboldafslutning. 7/11. Mad: Søren bestiller og udsender opgaveliste inden næste møde,
hvor vi planlægger.
 Kommunemesterskab. Status: Lørdag d-11/10, kl. 9-14. Der er tilmeldt 58 hold. Der mangler
lidt folk til at løse små opgaver som uddeling af præmier, holde regnskab med kampene,
råber i mikrofon. m.m. Birch har styr på det. Økonomien er på plads.
6. Økonomi. Vi skal have 195.000 ind i kontingenter, 100.000 var kommet ind inden
efterårssæsonen gik i gang. U-konsulentens salær fylder godt på kontoen for ungdomstrænere.
Rekvisitter: Der budgetteret med 30.000 kr., 18.000 kr. brugt, hvilket bl.a. skyldes, at tøj er gratis.
Derfor kan der nok forventes et overskud. Vi regner med at Bjarne snart kommer med på banen i
forhold til at udsende status.
7. Diverse:
Conventus, status for holdene. Husk at kikke efter!!!
Nyt U5-6 Hold: Træner Michael Hansen, Jesper Milthers. De er kommet godt i gang. De har fået
skab,bolde m.m.
Klubfidusen: Vi orker ikke rigtig, at engagere os i noget sådant lige nu.
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8. Eventuelt.
9. Fastsætte næste møde. Tirsdag d. 7/10 kl. 19:00, Skørping Idrætscenter

Rebild d. 5/10 2014
Nina Vedsø
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