
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 27/3 2017. 
 

Deltagere: Søren Bojesen, Lars Nielsen, Peter Cederstrøm. 

Afbud:  Jan Lund Nielsen, Lars Birch. 

 

1. Referat fra mødet 28/2 godkendt. 

2. Gennemført aktiviteter siden sidst 

a. Standerhejsning U9 - OldBoys  4/3. Som vanligt god tilslutning og forårskåde spillere.         

Knap 140 fremmødte. Efterfølgende suppe i hallen. 

b. Pigecup 4/3   Gik rigtigt fint, megen positiv tilbagemelding fra andre trænere specielt 

for at det var en ren pigecup. Medaljer til alle og pokaler til de 3 bedste hold. Giver 

mersmag. 

c. Hovedbestyrelsesmøde 6/3   Handlede meget om vores økonomiske udfordring og de 

initiativer vi er i gang med. Vi har haft møde med Rebild Kommune og planlagt 

møde med SIC. 

d. Igangsat Støttemedlemsskab og Hjælperbank. 

e. Vi meddeler at vi har søgt 4 fonde til Fodboldprojektet, og at vi her til foråret går i 

gang med sparkevæggen. 

3. Planlagte aktiviteter 

a. Standerhejsning for de mindste 1/4. Søren byder velkommen. Pølser og sodavand i 

Hallen. 

b. Forberedelse af Pigeraketten d. 22/5   Vi har fået materiale. Møde holdt med 

"tovholderne". Mia og Freddy som arbejder ihærdigt med reklamer, indbydelser, at 

finde hjælpere og yderligere planlægning. 

c. Økonomi.  Ikke noget specielt at bemærke. Kontingentindbetalingen går lidt langsomt. 

Kontaktpersonerne holder på Conventus øje med sine hold, og påminder evt. 

trænerne. 

d. Arbejdet med FREM’s økonomi. 

i. Lars og Søren redegjorde for de foreløbige initiativer. Lars har analyseret 

både FREM’s og SIC´s økonomi, som jo hænger uhjælpeligt sammen. Vi har 

haft et konstruktivt møde med Rebild Kommune (Kultur og Fritid) som gav 

os et godt indblik i Kommunens støtteregler og nogle ideer til hvad vi kan 

arbejde videre med.4 fra Frem deltog i SIC´s generalforsamling og vores 

hovedformand Lars Hyttel blev indvalgt i SIC`s bestyrelse. Vi tror at det kan 

bedre dialogen og samarbejdet.      

ii. Støttemedlemsskab og Hjælperbank er opstartet i Conventus. 

e. Ny kampfordeler. 

i. Kurt Nørmark har påtaget sig opgaven efter Lars Hvilsted fra forårssæsonens 

afslutning. Kurt deltog i mødet og påpeger at han selvfølgelig først skal ind i 

systemet inden det kan "køre på skinner". Det er naturligvis forudsætningen, 
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og bestyrelsen og Hvilsted har lovet at hjælpe efter behov. Jan Lund står 

foreløbig for holdtilmeldingerne.    

4. Eventuelt 

a. Trænerkursus 28/4 i Skørping.  Kun 3 tilmeldte hidtil. Peter udsender reminder. Der 

skal være 7-8 for at vi gennemfører. 

b. Fodboldprojektet.  se under 2. 

c. Ansvarsfordelingen SIC/Frem   Forslag fra Bjarne rundsendes til bestyrelsen for 

synspunkter. 

d. Rebildløbet hjælpere    Birch deltog ikke, men påmindes om de 10 hjælpere vi skal 

finde. 

e. Boldrum. Mangler fortsat flere kroge til overtrækstrøjer og lidt småting. 

f. Serie 5-2  Gorm Skannerup er engageret som træner. 

g. Facebook:  9520 Skørping.   På opfordring fra Kurt Nørmark vil vi i vores 

informationer til offentligheden bruge dette forum fremover. 

5. Næste møde fastsat til  26/4  kl. 19 i Hallen. 

 

 

 

 

 

    Referent   Søren Bojesen 

               


