BESTYRELSESMØDE DEN 5/4 2016
I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00 - 21.00

Deltagere: Søren Bojesen, Lan Lund Nielsen, Nina Vedsø, Jens Holm, Lars Nielsen
Fraværende: Lars Birch
REFERAT
1. Godkendelse referat af møde den 7/3 godkendt
2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde
 Møde om flygtningedrenge. U14, U15, U16 trænere + Søren har været til møde på
flygtningecenter. Drengene er på forskellige niveauer både fodboldmæssigt og sprogligt,
men man mener, at de kan rummes på de respektive hold. De har fået nogle penge til
fodboldstøvler, og der samles evt. støvler ind fra de 3 hold. Der er planlagt fra 5 til 8 stykker
pr. hold, og der er en kontingentbetaling på 250 kr. pr. spiller. De figurerer på det samme
hold på Conventus: "Nydanskere", hvorfra trænerne kan "plukke" til kampe i de respektive
aldersgrupper. De er kommet i gang på U15 og U14.
 Standerhejsning U5-9. Fin dag. Vi overvejer dog at vende tilbage til pølser.
 Sponsormøde med Studsbjerg. Kontrakt på fem år med Intersport vedr. klubtøj af mærket
Hummel. Vekslende 50.000 og 65.000 pr år. Det er først og fremmest fodbold og håndbold,
der benytter aftalen. Der udleveres tøj så længe, der er penge. Gitte fra volley leverer faktura
ang. fodbold til Søren B, der godkender. Når der er to mdr. tilbage af året laves der en status.
Pengene skal bruges i kalenderåret og evt. overskydende beløb kan måske bruges til
træner/leder tøj. Studsbjerg var utilfreds med at det koster 500 kr. at skifte sponsorlogo på
infotavle. Men det overlades til arbejdsgruppen for nye infotavler at løse dette problem.
GoOn er stoppet med at være sponsor centralt. Frode vil dog gerne forhandle en ny
sponsoraftale. KRIFA er også på banen som sponsor. Friis giver 20% på Hummeltøj købt
ud over det før nævnte beløb.
 Hovedbestyrelsesmøde 4/4. Regnskab: Sten K., Erik Dalsgård, SIC var med. I stedet for
Stens revisionsfirma, skal Stens kone Pernille køre regnskabet for idrætsforeningen og
centeret, og hun lønnes af centeret. Fakturaansvarlig i hver forening godkender og sender
videre til Pernille. Man må gerne aflevere regninger i centeret, men det er stadig Pernille,
der skal samle dem ind. Det bedste er dog at indscanne og sende regningerne direkte til
Pernille. Ca. d. 10 i hver måned afsluttes regnskabet for foregående måned og kan hentes i
Conventus. Lys: vi vil gerne have præciseret helt generelt, hvad der er vores ansvar og hvad
der er SIC´s. Det er dog klart nu, at lyset hører under SIC´s ansvarsområder. SIC bestyrelse
udarbejder et skriv om ansvarsområder generelt. Reklamer i hallen: Studsbjerg mener, det

kan give gode penge med reklamer i hallen. SIC vil behandle spørgsmålet på kommende
møde.
Kommunale puljer til integration for nydanskere søges fælles for hele klubben til efteråret.
Birchs projekt udskydes til næste møde. Klatreklubben bør inddrages.
Referater fra hovedbestyrelsesmøder bør være tilgængelige offentligt, hvilket
Hovedbestyrelsen er positiv til. Der arbejdes med det praktiske.

3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde
 Trænerkurser. Fodboldens basis kursus 29/4, der er 1 tilmeldt! Der skal inviteres igen – Jens
kikker på det. Vi diskuterer kort om det skal det være obligatorisk at have trænerlicens inden
for en given tidsfrist? Aab talentkursus 19/4 4 tilmeldte. Skal der inviteres andre klubber?
Jens spørger Mathias.
 Fodboldskolen, der er rigtig mange tilmeldte.
 Konfirmationshilsener. U14 drenge. Søren sørger for det. Dato, 22-23-24/4
 Færdiggørelse af boldrum. Bjarnes budget er i nul. Det skal være i orden, og brædderne skal
købes nye. Jan vil have svar i løbet af denne uge. Lars N efterlyser et sensorlys så man kan
finde dør og kode, når det bliver mørkt.
4. Økonomi, fint kontingentindbetaling. Annonceudgifter er høje da vi har annonceret efter
seniortræner. Søren/Lars N vender div. poster med Pernille, når hun er i gang
5. Conventus De kniber lidt med tilmeldingen for de mindste, men de har også lige haft
standerhejsning. Old boys er ikke så gode til få betalt. Jan prøver at lave et fælles hold U15 Piger
med U13-14 og 15, så det kan genopstå og sikre U13-14 Pigeholdet som har lovligt få spillere.
6. Diverse
Omklædning, rømning af omklædningsrum. Peter Thorgårds brev diskuteres. Søren har
haft det oppe med SIC´s ledelse og bestyrelsen har ikke været involveret. Vi er kede af ikke at have
været involveret i beslutningen. Men vi mener faktisk ikke det er et stort problem i forhold til
lukning kl. 22. Vi vil accepterer rømning en time efter kampafslutning, og ½ time inden personalets
arbejdsdag er slut. Dette fremlægges af Søren i skrivelse til SIC´s bestyrelse. De fleste synes, at
prisen på fx øl er for høj i forhold til at sidde med en medbragt øl i omklædningsrummet. Jan vil
vende med Bjarne om han kan give et tilbud på den første kasse øl i cafeteriaet.
Birchs Fodboldprojekt kommer på næste hovedbestyrelsesmøde. Søren beder Birch om at
sende tilbud m.m. så de kan komme med på mødet.
Kommunemesterskab. Der er nogle punkter, der skal gøres bedre i denne omgang. Vi tager
det med på næste møde og skal hurtigt i gang med at planlægge. Lars N, Birch, Jan og Jens udgør
arbejdsgruppen.
Hjemmeside - flere redaktører, Nina og Lars N tager en snak
Info-skærme og fælles hjemmeside. En arbejdsgruppe findes som planlægger nye
infoskærme. Lars N. deltager fra Fodbold. Vi vil gerne beholde vores hjemmeside, måske kan der
bygges videre på den. Infoskærme med omklædning, baner mv. arbejdes der hen imod, og Bjarne er
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positiv.. Kommunen har lavet et nyt bookingsystem, så man udefra kan booke baner,
omklædningsrum, lokaler mv. Bjarne skal til møde med kommunen om dette.
Vildbjerg Cup Trænerne skal selv søge for at mixe spillere fra forskellige hold der hvor
der er for mange/få, men vi må udskyde punktet til næste møde da Birch ikke er her. Vi savner en
status på, hvor mange hold der pt er tilmeldt. Frist for tilmelding: 15/5 holdtilmelding, 22/5
spillertilmelding
Lys på banerne. Nu er der endelig lys på banerne. Ved problemer henvender man sig til
Bjarne.
Klubdragt. Ny klubdragt. Håndbold arrangere enten at Intersport kommer her med dragter
til at prøve, eller at udvalgte dragter kan opbevares i cafeteriaet til prøvning. Håndbold melder
hvornår og hvordan. Vi lægger det på FB og hjemmeside, når vi ved mere.
7. Eventuelt
Spørgsmål på trænermødet: Er det farligt at spille på kunstgræs? Søren har fået et omfattende
infomateriale fra DBU vedr. det sundhedsskadelige ved granulatet under kunstgræs. Det forurener
ikke, og man har ikke på nogen måder kunnet påvise, at der skulle være en sundhedsrisiko ved at
spille på banerne.
Rebildløbet 11/6 kl 10: vi skal finde ti hjælpere. Birch skaffer 3-4, U17 piger,Jens spørger
Marianne. Søren finder en tre stykker mere. Mødetiden er fra ca. 9:30 til 13:30
U15 piger, trækkes og holdet eksisterer pt ikke som egentlig hold.
Der er meget affald på og ved multibanen – det er kommunens ansvar, men vi skal opfordre
vores spillere til at rydde op efter sig.
8. Fastsætte næste møde onsdag d. 11/5 2016 kl 19:00

Referent: Nina Vedsø
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