Referat Bestyrelsesmøde Fodbold 7/9 2016.
Deltagere: Søren Bojesen, Jens Holm, Jan Lund Nielsen, Lars Birch, Lars Nielsen
Afbud: Nina Vedsø
1. Referat foregående møde ikke klart.
2. Aktiviteter siden sidste møde:
Byfesten: Street Fodboldturneringen forløb fint, 50-60 spillere og god stemning.
Forskellige inputs til forbedringer til næste år, men generelt oplevede vi en
rigtig god byfest set fra fodbolds side.
Hovedbestyrelsesmøde : Vi har præsenteret vores Fodboldprojekt som vi har fået grønt lys
til at gå videre med. Vi skal dog først forsøge at finde penge i fonde - dette beder
vi Henrik Studsbjerg om at være behjælpelig med - derefter forsøger vi at få resten
af finansieringen via klubben. Vi er enige om at der skal sættes "turbo" på så vi kan
komme i gang tidligt forår.
Fitness har lovet at se på om der kan laves ændring i tilbuddet til trænerne, så de
bedre kan udnytte tilbuddet.
Ny løbeafdeling på vej i klubben: "Skovløberne". Ligger foreløbig under Gymnastik.
3. Planlagte aktiviteter:
Inspirationstræning med Aab-træner 21. og 28. sept. på træningsbanen.
Fodboldafslutning 28/10 i Hallen. Meddelt på hjemmeside og FaceBook.
Opgavefordeling:
Søren: Udsender indbydelserne, hjemtager pokaler, skaffer fanebærer, hjælpere til
maden, bestiller små pokaler, konferencier.
Jens: Ordner dommere og tidtagere, pokalgravering, indsamler tilmeldinger i Hallen,
laver lister over deltagerne, medd. Hallen antal spisende.
Birch: Hjælpere ved indgangen, Ordner fodboldturneringerne.
Jan: Skilte, Pigepokalen hjem, Høre med Hallen ang. betaling af maden.
Lars: Musik, Fotografering, Presse.
4. Økonomi: Ser meget stabilt ud.
5. Conventus: Ser ud som om de fleste hold er godt med. Tjekker op med Seniorafd.
6. Diverse:
Gl. Oldboys-kontingenter næsten helt på plads.
Status seniorafd.: Ikke så mange spillere som i foråret, men træner Peter angiver at det fungerer,
de 2 hold hjælper hinanden, og nogle flere spillere på vej. Peter er ikke urolig for holdet, og har

lyst til at fortsætte til foråret.
Boldrum: Vis forbedring på ordenen. Boldpumpningen kommet godt i gang, men problem at
manometeret på pumpen ikke fungerer. Hallen er tilsagt. Bekymring om fugt i rummet, og vi har
foreslået Hallen at installere ventilator.
Fortsat 2 hold som ikke har mærket deres skabe !
Kampfordeler: Lars Hvilsted fortsætter til sommer hvor vi må finde en ny.
U12 Drenge som er en stor gruppe på 26 spillere, har noget problem med frafald af træner og
holdleder. Planlagt Forældremøde hvor man håber at kunne finde mere hjælp. Ellers vil vi prøve
at ansætte ungtrænere til hjælp.
Kommunemesterskab desværre aflyst pga. alt for få tilmeldte hold.
Kunstgræsbanen i Støvring: Meget svært at få kontakt med Støvring ang. vores muligheder for
at få træningstid. Lars arbejder videre med dette.
Målmandstræning: Jens har haft kontakt med Aab, som er positive til at hjælpe med evt. en målmandstræner som kan komme nogle gange til klubben. Dette kan dog først blive til foråret.
Mia hjælper ellers i den udstrækning hun har tid. Vi giver tilskud til træning udenfor klubben.
Cricket på Fodboldbanerne: Forespørgsel fra Flygtningecenteret hvor nogle drenge ønsker at
spille. Vi meddeler Flygtningecenteret at de evt. kan få lov at benytte banen bag skolen længst
mod vest udenfor fodboldbanerne.
Flygtningecenteret meddeles, at vi behøver hjælp med bil når mange drenge derfra vil følge med
til udekampe.
7. Næste møde fastsat til 5/10 kl 19 i Hallen

Referent:

Søren Bojesen
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