BESTYRELSESMØDE DEN 25/1 2016
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00 - 21.30
Referat
Afbud: Søren, Jan
1. Godkendelse referat af møde den 16/12 2015. Godkendt
2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Julegaveuddeling: Kører fint, enkelte byttere i forhold til størrelse. Vi synes, at vi skal være
lidt kreative og vælge noget andet end tøj til næste år
 Hovedbestyrelsesmøde 7/1: Stadig ingen formand. Vi kunne egentlig godt tænke os referat fra
hovedbestyrelsesmøderne.
3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Standerhejsning. U10-U15 + seniohold og oldboys. 5/3 kl. 10. U5-U9 2/4 kl. 10. Birch skriver
på trænerhjørnet. Birch formulerer annonce. Vi serverer suppe.
 Seniortræner. Vi arbejder intenst videre og prøver alle kanaler. Jens prøver at snakke med
Peter Thorgaard, om der er et hold, og om han kan være behjælpelig i en overgangsfase.
 Trænermøde. Punkter: Vildbjerg Cup. Bjarne og boldrum. Oplæg fra Henrik M.,
fodboldskole. Fastholdelsesaktiviteter, Vi prøver 9/3, Nina kontakter Henrik og hører, om
han kan. Mødet bliver d. 7/3 kl. 19:00

4. Økonomi . Lars gennemgår, og det ser fornuftigt ud.
5. Diverse
 Kunststofbane. Lars har været til møde i Støvring. 2,5 mill fra kommunen, Støvring via fond
1 mill. 100.000 i drift. Det koster 800 kr i timen at spille på banen. Det er mulighed for 1
*11 mands, to * ottemands, en * femmands. Ved at dele træningstiden på forskellige måder,
kommer prisen ned på 400 kr i timen. Der kommer frie tider på sifs hjemmeside – vi
arbejder med brugerbetaling. Lys: Louise Abildgaard er informeret om sagen, Jan er på
sagen.
 Status på boldrum.
 Henvendelse til Søren:
Hej Søren
Jeg skriver til dig, for at høre om der er mulighed for, at en flok kammerater og jeg selv kan få lov
at spille lidt hygge-fodbold hos jer? Vi har tidligere spillet i Vejgaard Boldklub i 7 år, men stoppede
da flere flyttede fra Aalborg pga. huskøb, uddannelse og arbejde. Nu var tanken så at starte op

igen, bare på hyggeplan som f.eks et 8-mands hold, hvis dette kan lade sig gøre?
Vi er en broget flok, med alt fra folkeskolelærer, pædagoger, håndværkere, it-folk og en enkelt
sportsjournalist. Geografisk kommer vi fra Aalborg, Aars, Støvring og Århus. Derfor ville Skørping
være et ideelt sted for os at spille, da det ligger ret centralt for os alle sammen. Aldersmæssigt
ligger vi fra 27 til 34. Indtil videre er vi 12 der er klar på at starte op igen, men vi arbejder stadig på
at finde et par stykker mere eller 3.
Rent fodboldmæssigt ligger niveauet ikke i den høje ende - men det gør sammenholdet og det
sociale til gengæld!
Jeg håber at høre fra dig.

Vi er klar til modtagelse.
6. Eventuelt
Tilskud til spillere på 750,- til U15 udenlandstur.
Kontingent: vi beslutter at hæve sats for ungdom med 50,-

7. Fastsætte næste møde. Vi mødes inden trænermøde kl. 17:30.
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