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Referat bestyrelsesmøde Frem aug. 15 
 

                                    BESTYRELSESMØDE DEN 24/8 2015 

 

I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00  -  21.30 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse referat af møde den 1/7 : Godkendt med flg. tilføjelse: under punktet Trænermøde 

tilføjes at burgerpenge nu bliver strøget.  

 

2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde   

    Vildbjerg Cup: Dilemma: enkelte spillere kom ikke med til stævnet. De forskellige metoder 

til udtagelse er taget op til genovervejelse særligt der, hvor man kunne have betænkeligheder 

i forhold til en gentagelse af forløbet omkring det daværende U13. Der var fem hold med i 

alt. Alle klarede sig godt. Dog lidt træls spilletidspunkter, som gik lidt ud over det sociale. 

Man overvejer lys og varme i fællesteltet og vil gerne involvere flere forældre til fx fragt af 

ting.   

    Byfesten. Telt opstilling og nedtagning gik fint, det hele druknede dog lidt i lunkne øl og 

regn. Aflysning af fodboldturnering pga regn og torden. Men alle fik dog spillet lidt. Man 

bør pålægge alle hold at finde et forudbestemt antal vagter til de forskellige opgaver.  

    Trænermøde. Vi overvejer på opfordring at flytte punkter fra dette efterårsmøde til 

forårsmødet, som kunne afholdes lidt senere. Vedr. boldskabene: Taekwondo ønsker at være 

i hallen, og hallen ser derfor på en løsning som kan betyde at boldrummet flyttes ned i 

bunden af hal 2. Vi skal arbejde videre med ideerne om vogne med mere, når vi ved hvad 

løsningen bliver.   

    Ny hjemmeside: Lars har lavet et stort stykke arbejde, og den nye, flotte og overskuelige 

hjemmeside er nu i luften. Vi venter at høre mere fra Lars på det næste møde.   

    Opstart efterårssæson. Fodboldnettene skal gennemgås for huller, men ellers er vi klar. Der 

er kommet to nye hold U15 Drenge og serie 6, og der er blevet knoklet for et finde tøj osv.  

 

3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde  

 Trænerkursus. Aflyst på grund af for få tilmeldte  

  Hovedbestyrelsesmøde. 25/8: Søren deltager og tager byfest, ønsker om tværbander m.m. 

samt Birchs projekt med til dagsordenen.  

 

4. Økonomi 

     Der mangler opkrævning fra old boys. 70 kr. pr kamp. Birch sender en liste over de 

 manglende indbetalinger til Søren.   

       Søren har fokus på forskellige punkter i status som virker mærkelige, udgifter på kontor  

          3500,- kr viser sig at være betaling for vores gl. hjemmeside. 

   

 

5. Conventus 

 Status for indbetalinger, registreringer, trænerregistreringer m.m. Der stadig problemer med at 

 registrere sig rigtigt. Det gælder både forældre og trænere. Det er frustrerende, at vi ikke har 

 rettigheder til selv at vejlede og fortagerettelser i systemet. Lars arbejder på at stable et møde 

 på benene med ham, der kan hjælpe os videre med det hele. Nina kan også deltage.  
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6. Diverse 

        Ansøgning om tværbander og indemål. Ansøgningen tages med til Hovedbestyrelsen. 

          Hovedbestyrelsen bakker op om satsningen, men samtidig forespørges hallen om ikke de i det 

          mindste bør medfinanciere.   

        Tøjstatus. Skulle være på plads. Senere også tøj til old boys med nye sponsortryk.  

        Burgerpenge. Som nævnt tidligere er burgerpengene strøget.  

 Hjælpetrænere: der skal stå på hjemmesiden, hvad man kan opnå som hjælpetræner , og 

 hvad der forventes. Der ydes kontingentfrihed. Derudover får man en træningsdragt samt et  

          gavekort på 300 kr. For at opnå dette skal man om minimum fungere som hjæletræner en hel 

          sæson, altså både forår og efterår. 

        Ny seniortræner. Peter stoppede men havde skaffet en ny. Bjarne Espensen, som har to  

 drenge på holdet. Har tidligere været seniortræner. Vi mangler dog at afstemme  

 forventning vedr. det kontraktlige. Søren har sendt et udkast til Bjarne byggende på DBUs 

 standartkontrakt. Vi afventer, om det kan være interessant for Bjarne.  

  

 Vi håber på, at Serie 5 og 6 kan lave et samarbejde.  

 Birch har fået en henvendelse vedr. voksne flygtninge fra Eritrea, der gerne vil spille hos os. 

 Vi drøfter fx muligheder. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Tilbud om familieidræt: Sendes ud til alle trænere 

Femmerbolde: er bestilt. 

Lysbanen: Der er ikke fuldt lys på banen. Forespurgt på hovedbestyrelsesmøde verifierer at 

kommunen er ansvarlig. Birch har nøglen, så han tjekker op på, hvopr mange lamper, der ikke duer.  

Mål: Seniortrænere flytter på de store mål, så de generer ungdomstræningen. Vi vender hjulene 

igen, dem der er på nu virker ikke godt. Søren anbefaler, at Birch taler med den gamle seniortræner 

Peter, og beder holdene om at flytte målene tilbage efter træning. 

  

 

8. Fastsætte næste møde tirsdag d. 15/9 kl. 19.00 i hallens cafeteria. 

 

 

28/8 2015 

Nina Vedsø 


