BESTYRELSESMØDE D. 16/11 2015
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19:00-21:30
REFERAT
Tilstede: Søren B., Birch, Lars N., Jens, Nina
Afbud: Jan
1. Godkendelse referat fra møde d. 19/10. Referatet godkendt.
2. Evaluering af gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Ungdomsafslutning: Et koncept der holder. Godt at indmarchen blev ”vendt om”, så man
kunne se børnene under hele seancen. Lidt problemer med uro under ”talerne”, det er svært at
holde de mindste i ro. Måske de afsluttende ”taksigelser” skal flyttes op, så så meget snak
som muligt afvikles i starten. Ellers må vi lægge hovederne i blød og finde andre løsninger på
problemet. Højtaleren var placeret lidt forkert, så basketkurven stjal noget af lyden. Husk
fremover at stille den, så lyden kan flyde frit. Vedr. tilmelding i fremtiden er cafeteriaet med
på, at betaling skal ske ved tilmelding. Vi skal huske at lægge blanketter på disken. Lars N
foreslår at vi fremover kan overveje en afslutning for seniorerne. Det noteres i forlængelse af,
at vi alle synes, der var en fantastisk stemning under de store spilleres turnering, at U16
drenge og piger nu mødes og spiller sammen både fredag og lørdag. Det er dejligt, og vi skal
holde os for øje, at der måske fremover skal reserveres en fælles indendørs tid til de unge.

3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Julegaver. Birch sender et forslag indenfor en uge – eller noget  Søren tager sig af
ungtrænergaverne. Der lægges en forespørgsel ud på facebook, trænerhjørnet vedr. trænere
m.m. på de enkelte hold, så vi er sikre på, at vi er opdateret på det område.
 Hovedbestyrelsesmøde og julefrokost 2/12. Vi overvejer om problematikken vedr. mødet
med SIC skal tages med på Hovedbestyrelsesmødet. Det bliver nok enden på det. Det skal
også afklares, hvordan vores projekter skal finansieres. Det er uklart, om vi kan få støtte fra
foreningen eller om vi, som beskeden i første omgang lød, skal søge penge via fonde. Vi
ønsker ligeledes en afklaring på, hvordan beløbet fra FREM´s venner kan søges. Vedr.
julefrokost, så deltager Søren og Nina. Vi hører også Jan, om han vil med.
4. Økonomi: Lars N gennemgår som vanligt. Vi ligger pænt i forhold til kontingentindbetalinger.
Henning hjælper nu Bjarne vedr. registrering af medlemmer. Der er også styr på oldboysholdene og deres indbetalinger. Lars laver en udregning, der resulterer i det beløb, der er tilbage
på nuværende tidspunkt, til fx julegaver. Vedr.: punktet ”anskaffelser”: princippet er, at ”tøj”
bogføres af de fælles sponsorpenge, mens vi selv betaler for øvrige anskaffelser. Lars anfører, at
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der tilsyneladende er noget færre sponsorpenge til hele klubben, end der var sidste sæson. Vi
undrer os over, hvem der holder øje med det beløb. Søren bør tage dette med til
hovedbestyrelsen.
5. Diskussion om trænersituationen: Seniortræner/U16 træner: Søren har skrevet kontrakt med
Lucas Sørensen, der tager sig af U16 fremadrettet med Erik som holdleder. I forhold til
seniortræner afventer vi, hvad Jan har fundet ud af med Bjarne E. Hvis svaret bliver Nej, skal vi
finde en anden løsning. Det kunne være annoncering. I det tilfælde skal vi sørge for at få en god
afslutning med Bjarne. Søren tager kontakt til Jan. Søren spørger også Henrik om han har nogle
ideer. Vi lægger ligeledes en forespørgsel ud på facebook, trænerhjørnet om der er nogen, der
kender nogen. Endelig har vi stadig kontakt til Poul, der tidligere har været interesseret.

6. Diverse:
Møde med SIC: Søren har snakket med Henning vedr. lyset på banerne, og det har aldrig tidligere
været et problem at få det ordnet. Det tyder på, at kommunikationen mellem SIC og halinspektør
ikke helt fungerer. Tidligere aftalte formanden for SIC og formanden for FREM, hvad der skulle
ordnes, mens fodboldafdelingen som sådan ikke behøvede at foretage sig noget. Søren prøver at
ringe til Erik D. for at lave en aftale om mødet. Det kan godt være i januar.
Nyt boldrum: Der er aftalt et boldskur udenfor ved enden af hallen med adgang både udefra og
indefra hallen. Tegning kan ses hos Bjarne. Indretningen er ikke aftalt endnu. Vi vil gerne have en
repræsentant med i en eller anden form for arbejdsgruppe, så vi sikre os, at rummet kommer til at
fungere optimalt.
Aftale med ungdomskonsulent: Jens og Søren har begge snakket med Henrik. Henrik har selv
snakket med DBU, og aftalen bliver, at han fortsætter som hidtil med de 200 timer. Henrik bør
inviteres med til det næste trænermøder, hvor han evt. kan holde et oplæg om et relevant emne.
Pigeraketten: Nina læser op på det og vurderer, om det er noget, vi skal have gang i igen.
Fitnessrabat: Retningslinjerne er lagt på facebookgruppen. Det skal også kunne ses på
hjemmesiden.
7. Eventuelt.
Profilering af klubben: Tilbud om holdfoto. Tilbuddet minder om skolefoto, hvor man kan få taget
holdfotos af alle holdene, som den enkelte spiller så kan købe efterfølgende. Der er også mulighed
for tilkøb og videresalg af andre produkter som fx kalender m.m. som de enkelte hold kan tjene
penge på. Håndbold bruger det allerede. Lars N kikker nærmere på tilbuddet og løjer stemningen.
8. Fastsættelse af næste møde: onsdag d. 16/12 2015 kl. 18:00 (bemærk tidspunkt) med julefrokost.

Rebild d. 22/11 2015
Nina Vedsø
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