Referat fra Bestyrelsesmøde d. 18/1 2017.
Deltagere:
Afbud:

Søren Bojesen, Jan Lund Nielsen, Lars Birch, Lars Nielsen.
Nina Vedsø, Jens Holm.

1. Referat fra foregående møde 14/12 2016 godkendes.
2. Gennemførte aktiviteter siden sidst:
a. Hovedbestyrelsesmøde 5/1 : Meget fokus på økonomi, regnskab for 2016 og Budget
2017. Økonomien er anstrengt. Alle afdelinger finder besparelser på mindst 10%.
Besluttet at hæve kontingentet med 5%. Kursusbudgettet beskæres. Nyt møde inden
Generalforsamlingen.
b. Møde med afgående Seniortræner Peter Thorgaard : Aftalte at vi forsøger at finde en
Coach til holdet, og at de selv står for træningen. Et emne er kontaktet, og
"forhandling" pågår.
c. Møde med U17 Drenge-trænerne : Pga. flytning af Flygtningecenteret taber vi nogle
af de drenge derfra, som har gjort at holdet har kunnet opretholdes. Forslag fra holdet
om at rykke op i U19 Drenge, hvilket gør at de kan få nogle flere med og klare et 8mands hold. Vi planlægger derfor dette fra forårssæsonen.
d. Møde ang. lys på multibanen : Peter Bystrup engageret i dette. Vi støtter projektet, og
Peter søger penge fra Gadelysforeningen i Frems navn, taler med skolen og
Kommunen.
e. Møde mellem ny DBU-klubrådgiver Mike V. Nielsen og formanden : Informerede
om afdelingen, vores stærke og svage sider, mest problemer med at få tilstrækkeligt
med frivillige, fastholde de store børn og få nok pigespillere. Nogle forslag er
fremsendt fra klubrådgiveren.
3. Aktiviteter inden næste møde:
a. Trænermøde 13/2. Indbydelse og dagsorden udsendt. Foreløbig 21 tilmeldte. Vi
sender en påmindelse.
b. Generalforsamling d. 15/2 i Hallen. Fra bestyrelsen udtræder Nina Vedsø og Jens
Holm. Fortsætter gør: Søren Bojesen, Jan Lund Nielsen, Lars Birch og Lars Nielsen,
og til nyt medlem indstilles Peter Cederstrøm.
4. Økonomi.
a. For 2016 afleverer Fodboldafdelingen et overskud på ca. 28.000,- kr (budgetteret med
0).
b. Hovedforeningen får dog et betydeligt underskud på mere end 300.000,- kr, hvilket jo
er bekymrende.

c. Også underskud i indleverede budgetforslag for 2017, hvorfor alle afdelinger er pålagt
at finde besparelser. Således også vedtaget kontingentforhøjelse på 5%.
5. Fodboldprojektet. Vi arbejder videre, foreløbig med fondsansøgninger, og kontakt med
Kommunen om endelig placering af sparkemur, og dennes vindstabilitet. Jan arbejder videre
med dette.
6. Diverse.
a. Boldrummet: De 3 boldautomater vi har købt er ankommet. Jan påbegynder
nedrivning af boldboksene og opsætning af boldautomaterne i uge 4. Vores
boldholder deltager i oprydningen.
b. Pigeraketten 2017 er bestilt og fastsat til 22/5. Mia Andersen og Freddy Pedersen er
tovholdere. Vi skal have fundet hjælpere og planlagt med skoler og SFO`er om
uddeling af indbydelser lidt tættere på. Bliver lagt på Facebook og hjemmesiden.
c. Pigecup i Hallen planlagt til 4/3. Freddy Pedersen er ansvarlig.
d. Støvring kunstgræsbane : Søren udarbejder retningslinjer for dette som præsenteres på
Trænermødet.
e. Vi har fået tilsagn fra Gorm Skannerup om at han vil være Coach for "det unge" serie
5 - hold.
6. Næste møde fastsat til 28/2 kl. 19 i Hallen.

Referent: Søren Bojesen
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