BESTYRELSESMØDE D. 19/10 2015
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19:00-21:30
REFERAt
Tilstede: Søren B., Birch, Lars N., Jan, Jens, Nina
Afbud: Ingen
1. Godkendelse referat fra møde d. 15/9. Referatet godkendt.
2. Evaluering af gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Trænerkursus: Blev gennemført med 6 deltagere. Det var et supergodt kursus, men det ville
være ønskeligt, om flere deltog i den slags kurser. Det er godt, at vi kan bruge Henrik, som vi
jo kender rigtig godt i forvejen, og vi bruger ikke af de timer han ellers hjælper i klubben. Vi
vil gerne holde endnu et kursus til foråret.
 Kursus med AaB-træner d. 1/10: 20 deltagere i alt, blandet herfra klubben og udefra. Også et
rigtig godt kursus. Sidegevinsten ved sådanne kurser er, at man kan inspirere hinanden og
danne netværk.
3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Møde med SIC: Der har problemer med at finde en dato, hvor alle kan, og SIC er ikke vendt
tilbage efter vores sidste henvendelse. Vi mener, at vi gerne skal have både Søren, Jan og
Lars N. med ved mødet. Disse tre vælger tre datoer, og så må SIC vælge den, der passer
bedst. Vedr. lys har Jan haft kontakt til kommunen, der har kontaktet Lars Jakobsen. Denne
har en lift men er bekymret for at køre ind på banerne og lave spor i disse.
 Ungdomsafslutning: Der skal sendes en reminder vedr. tilmelding. Lars N. lægger en sådan
på hjemmeside samt på facebookgruppen. Der skal ligge en bunke tilmeldingsblanketter i
cafeteriaet. Jan sørger for, at tidtagerbordet er klar og bemandet ved starten af arrangementet.
Ved indgangen skal der kun være kø i forbindelse med dem, der skal betale. Ellers skulle der
være styr på det hele.
 Opstart indendørs: Vi er lidt i tvivl om, hvorvidt der er bander i begge haller. Birch taler med
Bjarne om det. Lars N./Birch laver den endelig plan over time- og halfordelingen. Ellers
regner vi med, at træningen går i gang lige så stille. Nogle hold vil dog gerne fortsætte ude, så
længe vejret er til det.
4. Økonomi: Lars N. har kikket på regnskabet og de penge, der syntes at mangle, er fundet igen.
Lars N. gennemgår forskellige regnskabstekniske forhold, og efter en længere snak bliver vi
enige om, at de lidt særlige forhold vedr. kontingentindbetaling for Old Boys fortsætter som
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hidtil. Lars N. fortsætter med at holde øje med regnskabet og evt. rettelser og forslag til det
bedre kommunikeres videre til Steen og hovedbestyrelsen.
5. Conventus. Status, kontingenter, rettelser m.m.: Der er nedsat en ERFA-gruppe med deltagere
fra de andre afdelinger. Gruppen mødes med mellemrum og gennemgår sammen forskellige
problemstillinger. Vi har også oprettet en facebookgruppe, hvor vi kan komme hinanden til
undsætning, hvis der opstå akutte problemer. Lars N. og Nina deltager. Næste møde er i
december, hvor også Bjarne er inviteret. Status: alle trænere er nu oprettet med mulighed for at
kunne se egne hold, men det er desværre ikke alle, der benytter sig af denne mulighed. Vi har
lavet en aftale med Jens Østergaard fra Fitness, der kan tildele vores nye trænere de rette
rettigheder. De allerfleste forældre har nu også fået styr på at tilmelde og betale for deres børn.
Vi bruger trænerhjørnet på facebook til at orientere trænerne om status i conventus.
6. Problemer med baner, lys m.m. Se punkt om møde med SIC. Det skal huskes, at det er vigtigt at
pointere, at alt vedr. lyset skal ordnes, når aftalerne skal på plads.
7. Diverse:
 Nydanskere: Holdet får en indendørs tid sidst på lørdagen. De kan evt. træne sammen med serie
6/ de ældste U-hold.
 Seniortræner: Søren har snakket med Peter Thorgaard som konkluderer, at Bjarne Espensen ikke
vil fortsætte med at være træner. Lars N. har snakket med to klubber vedr. lønniveau. Vi tager det
med i vores overvejelser. Vi har forskellig andre forslag vedr. vores seniorhold. Fx at de kan
træne samtidig med én træner. Jan tager endnu en snak med Bjarne E., vedr. hvilken status der er
på hans engagement lige nu. Vi drøfter også den integrationsopgave, der kunne ligge vedr. vores
hold med nydanskere. Jens tager kontakt til Hadsund, der skulle have erfaringer med
integrationshold. Man kunne også forhøre sig hos kommunen, om der er nogen form for hjælp at
hente i forhold til opgaven.
 Klubkontaktperson DBU: Vi takker nej på nuværende tidspunkt.
 Ravelli: Tilbuddet lægges ud til de enkelte hold som en mulighed for at tjene penge til fx særlige
arrangementer eller udenlandstur. Det lægges ud på facebook og hjemmesiden.
8. Eventuelt:
 Børneattester: Søren sender en reminder til dem, der mangler
 Kommunikation: Vi er fire i bestyrelsen, der agiterer kraftigt for at alle bestyrelsesmedlemmer får
sig en facebook-profil, så alle kan følge med på vores to grupper ”Trænerhjørnet” og ”IF Frem
Skørping – fodbold”, da det bliver mere og mere tydeligt, at den meste kommunikation foregår
gennem dette medie.
 Trænersituation efter nytår incl. målmandstræning: Mia er klar til endnu en omgang indendørs
målmandstræning. Der inviteres via facebook. Vi skal have en snak med hende vedr. fremtiden.
Andre muligheder kan også overvejes: tilskud til deltagelse i kurser i andre klubber, samarbejde
med andre klubber m.m. Jens afsøger muligheder. Erik Bundgaard stopper som træner for U16.
Erik har en hjælpetræner på hånden, der måske kan opgraderes til ungtræner. Erik hjælper gerne
til fremover og vil stå som holdleder. Marianne stopper ligeledes som træner for de ældste piger.
Mads P., ved endnu ikke, om han kan fortsætte, da han er startet på universitetet. Vi snakker om
de muligheder, der kan være, og det er vigtigt, at vi tager snakken igen og igen, også selvom det
har været drøftet mange gange før. Problemer er permanent i forhold til de ældste hold, dels fordi
forældrene måske ikke længere har den sammen gennemslagskraft og måske heller ikke den
nødvendige fodboldmæssige viden og kunnen. Lige nu er der ingen umiddelbar løsning på de to
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hold, men vi tager punktet op igen og tænker det måske sammen med situationen omkring
seniortrænere. Nina foreslår, at man tænker langsigtet og gør det meget mere attraktive at være
hjælpetræner, der siden hen uddanner sig til egentlig træner.
9. Fastsættelse af næste møde: Mandag d. 16/11 kl. 19:00 i Skørping Idrætscenter.

Rebild d. 26/10 2015
Nina Vedsø
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