BESTYRELSESMØDE DEN 15/9 2015
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00 - 21.30

REFERAT
Deltagere: Lars N, Lars B, Jens, Søren, Nina. Fraværende Jan.
1. Godkendelse referat af møde den 24/8. Godkendt – vi husker fremover at tilføje deltagere og
fraværende.
2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Hovedbestyrelsesmøde: Henrik Studsbjerg (Sponsorfirma) var til stede. Rask og Anton
Ovesen var hoppet af som sponsorer, men efterfølgende er Rask igen gået ind med et
sponsorat. Vi snakkede lidt om hovedforeningens økonomi. Tværbander til begge haller er
bevilget. Vedr. ungdomskonsulent: skal det genforhandles i oktober, DBU er søgt men det
er nok tvivlsomt at vi kan få ham ad den vej, da vi allerede har haft ham en gang. Vi får lov
til at budgettere med hans løn for næste periode. Birch efterlyser en timeoversigt eller en
form for registrering fra Ungdomskonsulenten, så vi kan se om pengene bruges rigtigt. Det
kan være en del af den nye kontrakt. Boldrum: Vi afventer stadig. 2. dec kl. 19 er der fælles
julefrokost for alle bestyrelser.
3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Ungdomsafslutning: 30/10 kl. 17, deadline for tilmelding d. 23/10. Man aflevere tilmelding i
en kasse i cafeteriaet. Vi forsøger at vende spillerne, så de står på den modsatte side ved
indmarchen. Vi skal huske at kåre en vinder af selve turneringerne. Menu: kalkungryde med
ovnkartofler. Søren skriver info. Lars N lægger det også på hjemmeside og facebook i PDF,
Info og indbydelse er uddelt. Der skal laves en liste for deltagere samt for forældre. Jens
samler ind og står for listerne og spørger Egon efter en skabelon. Det skal meddeles hallen,
hvor mange der skal spise. Morten Kamstrup hjælper igen med at lave holdene og skal have
de færdige lister. Arrangere turnering: Birch (Kamstrup). Birch finder hjælpere til at passe
indgangen. Nina finder hjælpere med mad og sodavand. Trænere og forældre står for
coaching af holdene. Tidtagere og dommere: Jens spørger serie 6, ca. 3-4 stykker. Lars N vil
gerne have små musikstykker til opråb af målscorere og spurtpræmier. Årets pige og drenge
spiller: Søren kontakter de pågældende trænere. Birch skaffer pokaler retur, Jens får
graveret, Søren køber de små pokaler i Intersport. Jan står for skilte. Søren beder U16
drenge om at finde en fanebærer. Søren holder talen på gulvet. Foto: Nina er ansvarlig.
 Nyt hold for Nydanskere, Hans Rønnow har kontakten, Niels Madsen har introducere dem til
klubbens forhold m.m. og de har trænet en enkelt gang onsdag sammen med serie 6. Der er
tilknyttet en række voksne, der støtter op. Herefter følger en længere snak om

trænersituationen på serie fem og seks, hvor det bl.a. drøftes om der på sigt skal arbejdes for
en sammenlægning med plads også til nydanskere. Søren tager en snak med Peter Thorgaard
om situationen på serie fem og hvilke ønsker, der evt kunne være der, ideer m.m. Men det
ligger fast, at vi skal prøve at skaffe en seniortræner, ligesom det skal undersøges, hvilket
lønniveau der skal til. Lars N undersøger, og åbner et hold til Nydanskerne i Conventus.
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4. Økonomi
Rekvisitter: anskaffelse af nye trøjer: der er uoverensstemmelse mellem sponsorat og regning fra
Intersport. Søren har bedt Studs om at undersøge sagen.
Kontingenter: der er sendt remindere ud vedr. manglende indbetalinger af kontingent.
Forhold mellem kasserer og Hovedbestyrelsen: Lars N efterlyser, at der er tydelig afgrænsning
af, hvad en kasserer i Frem Skørping har ansvar for, og hvem der har posten. Lars vil lave en
beskrivelse af problematikken til Søren, der tager det op på hovedbestyrelsen.
5. Conventus: Status, bestyrelsen bedes holde nøje øje med deres hold og sikre at alle har betalt.
Man finder selv metoden. Autorisationer, Vi har alle ”bestyrelses-autorisation” Lars N samarbejder
med Jens Østergård om oprettelse af trænere, indtil vi selv får autorisation til det.
Trænerbrugsanvisning: Lars N laver en midlertidig beskrivelse.
6. Hjemmeside: Lars N har lavet et stort og flot stykke arbejde og den nye hjemmeside er nu oppe
at køre med sammenhæng med DBU, kluboffice m.m.m.
7. Diverse:Vedr. baner: Der er problemer med flg.:Oversigt/påsætning over baner og omklædning,
Hjørneflag, Opkridtning, Lys. Mål/Net. Vi efterlyser en beskrivelse af ansvarsfordeling mellem
fodboldafdelingen og halinspektøren vedr. ovenstående opgaver. Der spørges i hovedbestyrelsen.
Vi mangler en oversigtstavle
Indendørsplan. Birch sender planen til Lars N, så den kan komme på hjemmesiden.
Nye ungtrænerkontrakter Nikoline U14 drenge samt Mads P U17piger fortsætter.
8. Eventuelt: Målmandstræning: Vi har pt ikke Mia, hvad gør vi så? Skal vi give tilskud? Vi tager
en snak med Mia vedr. fremtiden og håber, at det holder, at hun kan starte igen til indendørs. Vi vil
på sigt gerne give et mindre tilskud til målmandstræning hvis vi ikke kan tilbyde noget selv. Man
kunne også invitere en målmand til klubben og lave et arrangement, hvor vi også kunne invitere
andre klubber.
9. Næste møde mandag d. 19/10 2015 kl. 19.00 i Skørping Idrætscenter

Rebild. d. 6/10 2015
Nina Vedsø
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