Trænermøde 13/2 2017 i Skørping Idrætscenter.
Referat
1. Kort præsentation af trænere og bestyrelsesmedlemmer.
2. Børne- og ungdomskonsulenten Henrik Mogensen informerede om sit arbejde i klubben,
hvor han mest kommer rundt til træninger på de forskellige hold, og dels kan tages kontakt
med når man ønsker hjælp og inspiration til sin træning. Kontaktoplysninger på
hjemmesiden. Desuden opfordrede vi til at forsøge at afvikle et trænerkursus i klubregi med
Henrik her i foråret, og gerne et til efteråret. Blandt de fremmødte var der tydelig interesse
herfor, og Henrik kommer til bestyrelsen med forslag på emner og tid ud fra trænernes
forslag.
3. Henrik Studsbjerg - vores sponsormand - informerede om at vores
sponsor/samarbejdspartner i Aalborg er ændret fra Intersport Friis til Intersport i Bredgade.
Sponsoraftalerne er uændrede, og tøjindkøb mm. skal væsentligst foretages der. Ved
problemer med spilledragter (slitage, størrelser mm,) tag kontakt med Henrik. Hans
kontaktoplysninger lægges på hjemmesiden.
4. Lars Hvilsted informerede som Kampfordeler om tilmeldinger til træningsturnering og
forårsturnering. Lars bliver som Kampfordeler i foråret, så vi behøver en ny Kampfordeler
inden efterårssæsonen. Er nogen interesseret eller kender nogen, tag kontakt med
bestyrelsen.
5. Standerhejsningen 4/3 bliver med U9 Drenge + U10 - Old Boys, og standerhejsningen 1/4
med U5 - U10 Piger.
6. Lars Birch gennemgik som baneansvarlig de planlagte træningstider for foråret. Lægges
snart ud på Hjemmesiden. Vi har fået afslag fra Kommunen på ansøgte hjul til mål, bortset
fra til de tunge 11-mandsmål. Mht. vintertræning: Flyt målene så vi ikke slider banerne for
hårdt, og undlad at bruge baner som begynder at blive for påvirkede! Hvis problemer med
banestandarden, tag kontakt med Birch.
7. Conventus: Opfordring til alle trænere om fortsat fra turneringsstart følge sit hold på
Conventus, og sikre at ALLE spillere er tilmeldte og har betalt sin kontingent. De som ikke
har må ikke træne eller spille kamp (Kan heller ikke i DBU-turneringer). Trænere som ikke
har adgang til sit hold tager kontakt med Lars Nielsen for at blive oprettet.

8. Ang. Kunstgræsbanen i Støvring er timeprisen 800,- kr (uden bad og omklædning). Vi har
en begrænset sum som vi kan betale for dette, og vi må derfor begrænse brugen. Hvis man
ikke selv vil betale, så kan hold fra U12 og opad maks. benytte banen 2 gange pr.
vintersæson med klubtilskud. Mindre hold må samordne så man deler på banen til 2 8mandsbaner.Omklædning og bad hjemmefra. De nærmere regler kommer på hjemmesiden.
9. Der afholdes i U10 Piger-regi "Pigecup" d. 4/3 i Hallen. Der er godt med tilmeldte hold.
22/5 får vi besøg af "Pigeraketten" i en satsning på at få flere piger til fodbold. Dels håber vi
at vi kan starte et U5-6 Pigehold, dels håber vi på at få flere piger med på de yngste årgange
hvor vi har ganske få piger på blandede hold. Der behøves en del hjælpere, og vi skal inden
gå bredt ud med indbydelser på skoler og fritidshjem. Vi håber også at vi kan starte en nyt
drengehold U5-6 efter sommerferien.
10. Lars Birch informerede om Vildbjerg Cup, hvor vi i år håber på ny god deltagelse. Man kan
allerede nu melde sig til, og informationer lægges snart ud på hjemmesiden. Hvis man har
for få interesserede spillere til at stille hold, opfordres til samarbejde med andre årgange
eller naboklubber.
11. Formen for vores Fodboldafslutning i efteråret diskuteredes, i og med at vi har fået nogle
kritiske synspunkter. Generelt er der god opbakning til formen for afslutningen, men det er
et problem med tidspunktet fredag aften. De små bliver meget trætte til indmarchen, og får
for lidt beholdning af denne del af afslutningen. Forslaget er, at vi skal ændre tidspunktet til
lørdag om dagen.
12. Boldrummet. Fortsat problemer. Vi har selv indkøbt 3 boldautomater som snarest bliver
opstillede i stedet for bræddeboksene. Bolde forsvinder! Vi mistænker at det er pga. at alle
snart lærer sig koden til kodelåsen og henter bolde når de har lyst (bl.a. til Fritteren). Vi
foreslår derfor Hallen at vi skal gå tilbage til gammeldags nøgle som tidligere. Man må ikke
opbevare træningsbolde i sit skab eller tage dem med hjem. I skabene må kun opbevares
indebold og kampbold. Opfordring til de som endnu ikke har fået skilt på sit skab, at med
kuglepen skrive holdnavn så vi kan få sat skilte på de sidste. Påpeget igen den dårlige
ventilation og lugt i rummet. Vi påpeger det igen for Hallen.
13. Vi afholder igen Fodboldskole i DGI-regi i uge 26.
14. Børneattester: Påmindede om at alle trænere/ledere over 15 år hvert andet år skal aflevere
ny blanket for fornyelse af attest. Der blev uddelt blanketter til de hold som mangler.
15. Billeder på hjemmesiden. Lars tog en del fotos. Opfordring til de som ikke har billede at få
sat et personligt vellignende billede på / sende billede til Lars Nielsen. Ikke
"pjattebilleder"/familieportrætter o.lign.
16. Hvis man har regninger som klubben skal betale sendes disse til Formanden. Hvis forslag
om sponsorer til f.eks. holddragter tages kontakt med Studsbjerg. Regninger på
stævnedeltagelse sendes ikke længere til Nina Vedsø som forlader bestyrelsen. Der
kommer nærmere besked angående dette.
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17. Klubbens økonomi er anstrengt med et budgetteret stort underskud for 2017. Vi er derfor i
gang med forskellige tiltag for at øge vores indtægter, bl.a. Støttemedlemsskab,
Hjælperbank til forsk. arrangementer som kan give penge. Gode forslag til nye indtægter
modtages med taknemmelighed af bestyrelsen. Desuden hæver vi kontingentet, og flere gav
udtryk for støtte til at hæve mere end de 5% som er vedtaget. Vi vil i løbet af året også
forsøge at mindske vores udgifter hvor vi kan.
18. "Rigtige mænd løbet" afvikles på banerne onsdag d. 24/5. Der vil derfor blive aflyst nogle
onsdagstræninger den dag.
19. Ny fodboldbestyrelse. Søren Bojesen, Jan Lund Nielsen, Lars Birch og Lars Nielsen
fortsætter i bestyrelsen. Ud går Nina Vedsø og Jens Holm. Ny i bestyrelsen: Peter
Cederstrøm.

Referent: Søren Bojesen
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