Referat Bestyrelsesmøde Fodbold d. 14/11 2016.
Deltagere: Søren Bojesen. Lars Nielsen, Jens Holm, Jan Lund Nielsen.
Afbud: Nina Vedsø, Lars Birch.
1. Referat fra møde 5/10 godkendt uden anmærkninger.
2. Ungdomsafslutningen. Vi oplever, også hvad vi har hørt fra forskellig side, at arrangementet
gik fint. Børnene morede sig og spillede fodbold af hjertens lyst, og indmarch og holdpræsentationer fungerede rigtigt godt. Dette trods et dårligt højttaleranlæg. Ingen af klubberne omkring
os har noget lignende, så vi er stolte af denne tradition.
3. Julefrokost med øvrige bestyrelser og Hovedbestyrelsen: 8/12 kl. 19. Lars N. ansvarer for
tilmelding af hvor mange vi bliver, til May-Britt Bystrup.
I og med at Nina Vedsø og Jens Holm forlader bestyrelsen behøver vi 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Vi tænker på emner, og vil gå ud via Conventus til medlemmerne for at søge evt. interesserede i forældregruppen.
4. Økonomi. Ser rigtigt fornuftigt ud. Vi forventer at komme ud af året med et mindre overskud.
5. Status Hjemmeside og Infoskærme : Lars N. meddeler at arbejdet nu skrider fint frem. Med de
andre afdelinger er det aftalt, at det hele er på plads til 1/1 2017.
Det opbygges over en fælles hjemmeside med samme udformning som Fodbolds.
Der opsættes 3 infoskærme: 1 ved indgangen til Hallen med info. om baner og omklædningsrum.
1 som nu ved indgang til Hallen med indendørsaktiviteter.
1 i Fitness med deres information.
Boldrum: Jan har aftalt med Bjarne at vi ændrer indretningen, fjerner boldkasserne og i stedet
installerer 3 Metal-boldautomater, 1 til hver boldstørrelse. Jan bestiller automaterne snarest.
Kunstgræsbane : Lars N. tester bookningen i Støvring for sit hold. Hvis vi skal betale samme
pris som udenkommunale hold, tager vi kontakt til lokalpolitikere. (Birch). Vi er tidl. lovet nedsat pris for Kommunens hold.
Baneforhold : De som fortsat træner udendørs i vinterperioden opfordres til at fordele træningerne over anlægget så slitagen fordeles jævnt. Bjarne meddeler til Formanden hvis noget af anlægget ikke må benyttes pga. for dårlig stand.
Lars N. og Birch laver liste til Bjarne med ønsker til Kommunen ang. mål, hjul til mål mm.
Ungdomskonsulenten : Aftalen med Henrik Mogensen løber uændret 2017 ud.
Opslagstavlen : Svær at holde ajour. Vi henviser til Hjemmesiden.
Indendørskontingent Old Boys: Følger samme regler som øvrige hold: efterårskontingent dækker indendørssæsonen.
Pigeraketten 2017 : Vi er meget interesserede i at få mere fart på Pigefodbolden i Frem. Vi ser
det derfor som en god mulighed at forsøge at få Pigeraketten hertil i 2017. Vi taler med nogle

mulige emner til at lykkes med dette.
Fodboldprojektet : Birch skal mødes med Studsbjerg (og evt. en yderligere) ang. søgning af
Fondspenge.
Fodboldskole : Årets DGI-fodboldskole blev en stor succes med maks. antal deltagere, og vi
har kun hørt positive tilbagemeldinger.
Der er aftalt ny Fodboldskole i uge 26 i 2017. Vi har hele logistikken med ledere og trænere på
plads.
6. Aftalt Standerhejsninger 2017:
 U10 - U17 + Senior + Old Boys
: Lørdag d. 4/3 kl. 10
 U5 - U9
: Lørdag d. 1/4 kl. 10.
 Aftalt Trænermøde
: Mandag d. 13/2 kl. 18
hvor vi begynder med spisning. Punkter sendes til Formanden. Program følger senere.
7. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 14/12 kl. 18 i Hallen.

Referent: Søren Bojesen
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