Referat fra Bestyrelsesmøde d. 14/12 2016.
Deltagere: Søren Bojesen, Jens Holm, Lars Birch, Jan Lund Nielsen, Lars Nielsen.
Afbud: Nina Vedsø

1. Referatet fra foregående møde 14/11 godkendes.
2. Hovedbestyrelsesmøde - Lars N. deltog.
Blev en del snak om økonomi og gennemsigtigheden af Hovedkassens regnskaber.
Der er områder, som kan forbedres - der arbejdes på sagen.
Vores "Fodboldprojekt" blev diskuteret, og vi blev forbavsede over, at Hovedbestyrelsen
finder at vi ikke har fulgt de aftaler som blev gjorte på tidl. hovedbestyrelsesmøde.
Vi mener at vi har fulgt det planlagte, og vil fortsætte med dette (se nedenfor).
3. Uddeling af julegaver til vore trænere og ledere blev planlagt / fordelt.
Trænermøde mandag 13/2 kl. 18.
Vi diskuterede adskillige punkter som vi skal have med. Indbydelse i begyndelsen af 2017.
4. Økonomi. Ser stabil ud, og vi venter at komme ud med et mindre overskud.
5. Eventuelt
Boldrum: Der er bestilt 3 Bold"automater" som skal erstatte de nuværende bokse. Forventes
at komme før nytår og monteres straks efter nytår. Jan Lund står ellers for bedre organisering af
vores del af boldrummet.
Nye bestyrelsesmedlemmer: Vi har forhørt os lidt omkring ang. de 2 best.medlemmer vi
mangler. Vi sætter "annonce" i Conventus og på FaceBook.
Seniortræner 2017: Vi overvejer hvordan vi skal løse det. Holdene behøver måske snarere hver
sin coach til kampene. Planlægger evt. møde med seniorerne efter nytår.
Pigeraketten 2017: Mia Andersen og Freddy Pedersen har lovet at være tovholdere på arrangementet. Vi tilmelder os, og aftaler nærmere tid med DBU.
Fodboldprojektet: Det har været en udfordring at få hjælp med at søge fondspenge. Ingen af os
har tid eller erfaring af dette. Henrik Studsbjerg har lovet os hjælp, og Jens Østergaard
har evt. en kontakt som kan hjælpe..
Der har været et møde med Studsbjerg, og Birch forser ham med konkrete tal ang. det
økonomiske.
Der er sat spørgsmålstegn fra Kommunen vedr. placeringen. Birch + Jan Lund arbejdes videre
med dette.
Vi besluttede at ufortrødet arbejde videre med disse planer, og forhåbning om at kluben hjælper
os med den økonomi vi ikke selv kan finde. Forventer at komme i gang straks til foråret.

kunstgræsbaner: Flere etableres omkring os. Vi har nu fået klarhed mht. Støvrings bane, hvor
vi, som Kommunens øvrige klubber, spiller til halv pris.
Vi besluttede, at holdene fra U11 og opad kan booke sig til max 3 træningstimer pr.
vintersæson. Vi kommer til at udarbejde procedure for dette.
6. Næste møde fastsat til Ons. 18/1 2017 kl. 19 i Hallen.

Referent : Søren Bojesen
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