Referat Bestyrelsesmøde Fodbold d. 5/10 2016.
Deltagere: Søren Bojesen, Lars Nielsen, Jens Holm, Lars Birch, Jan Lund Nielsen
Afbud: Nina Vedsø
1. Referat fra møde 7/9 2016 godkendt uden anmærkninger.
2. Future-træning ved Aab-træner gennemført på 2 aftener. God, inspirerende træning, men
ikke særligt stort fremmøde. Ligger video på hjemmesiden fra træningen.
3. Status ang. Ungdomsafslutningen 28/10:
Vi mener vi har styr på de forskelliges ansvarsområder. Vandrepokalerne "indkaldes".
Input fra en træner ang. problem med for meget uro fra de trætte små hold ved den
"officielle del". Besluttedes at udsende en trænerinformation med opfordring til at vi prøver
at forbedre dette, og forsøge at stramme op på holdpræsentationen så den ikke bliver for lang.
Gymnastik kommer til at bruge den nye hal frem til ca. 18.15.
4. Økonomi: Ser positivt ud. Kontingentindtægterne gode, men vi kommer nok til at bruge noget
deraf til træning på kunstgræs i Støvring.
5. Diverse
Vi får mange stævneinvitationer. Besluttet at ikke distribuere alle disse ud til trænerne, men at
trænerne selv holder øje med stævner på Stævner.dk.
Kommer ofte tilbud på at vi kan sælge diverse og tjene penge til holdenes kasse. Besluttes at
Formanden arkiverer disse tilbud, og hvis interesse, må det enkelte hold tage kontakt med Formanden.
Forespørgsel om Baskettræning for nogle U15 Drenge. Disse får en indendørstid fredag aften.
Der oprettes et hold i Conventus.
Vi har endelig fået respons fra Støvring ang. spil på kunstgræsbanen. Vi arbejder videre med
hvordan vi ordner det praktisk. Kontakt til Kommunen for at efterspørge tidligere lovet lavere
pris for kommunens klubber.
Indendørstider: Kommer snart på hjemmesiden. Sæsonen starter lørdag 29/10.
Vi prøver at lægge hovederne i blød for at finde ny Kampfordeler til sommer.
Meddelt Flygtningecenteret at de må spille Cricket på den mest vestlige del af banerne bag
skolen.
Boldrum: Fortsat en hel del som ikke er i orden. Vi beslutter at arbejde videre med i stedet for
nuværende boldopbevaring, at vi indkøber boldskabe i metal. Drøftes med Hallen (Jan).
Aftalt besøg i januar af nyansat DBU-klubrådgiver Mike V. Nielsen
Frivilligarbejde. Vi vil fremover holde fokus på hvordan vi evt. kan forbedre arbejdet med at
skaffe flere frivillige.
Fodboldprojektet. Studsbjerg har lovet at hjælpe os med at søge fondspenge. Møde aftales

mellem Studsbjerg, Birch og Lars fra bestyrelsen + en hjælp omkring formulering af ansøgninger.
Aftalt at Birch og Lars hos trænerne indhenter ønsker ang. mål, hjul og andet til banerne, så det
er klart til ansøgning hos Kommunen i det nye år.
6. Næste møde fastsat til mandag d. 14/11 kl 19.00 i Hallen.

Referent:

Søren Bojesen
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