Referat fra Bestyrelsesmøde d. 31/8 2017.
Deltagere: Søren Bojesen, Peter Cederstrøm, Lars Birch, Lars Nielsen, Kurt Nørmark.
Fraværende: Jan Lund Nielsen
1. Referat fra mødet 29/5 godkendt.
2. Status Kampfordeler.
Spillercertifikater både ind og ud administreres fortsat af Jan Lund Nielsen.
Ang. kampflytninger har der været rigtigt mange. Ved flytninger med længere frist end 1 uge
medvirker Kurt og det fungerer fint.
Ved flytninger med kortere frist (under 1 uge) skal trænerne selv stå for det, og det fungerer
angiveligt også godt.
Informationer fra Kurt til trænerne/holdene går mest via mail, men også via Facebook og
Messenger. Vigtigt at mailadresserne altid er opdaterede, og vi forsøger at få en markering på
hjemmesiden for den på holdet som har ansvaret for kampflytninger, så der ikke behøves at
sendes mail til alle.
Kurt bruger meget tid på at oprette begivenheder. Vi er enige om at prøve at forenkle proceduren
så Lars (til Conventus og Infoskærmen) og Bjarne (til påsætning af omklædningsrum og baner) i
stedet bruger DBU´s og DGI`s kampprogrammer.
Der planlægges møde med Bjarne ang. disse ændringer.
Aftales at regninger fra DBU og DGI sendes forbi Kurt for gennemsyn.
3. Aktiviteter siden sidst:
# Rebildløbet 10/6. Vi fandt det antal hjælpere som vi skulle, og fra vores side fungerede det
fint.
# SIF (StøvringIF)´s 90-års jubilæum. Birch repræsenterede Fodboldafd. og afleverede gave.
# Vildbjerg Cup. Vi medvirkede med 6 hold. Turneringen var fin, og U10 Drenge klarede sig
bedst med en 3`dieplads. Desværre regnede det meget hvilket gik ud over både spillet og det
sociale.
# Byfesten. Basketturneringen regnede væk, men konkurrencen "Shoot out" blev gennemført.
Street Fodbold-turneringen blev vellykket med godt 40 deltagere.
Vi fik skaffet det antal hjælpere som vi blev bedt om.
# Hovedbestyrelsesmøde 30/8. Referat ang. sponsorudvalgets arbejde, halplanlægning, Aktivitetsudvalgets arbejde, samarbejde med SIC.
# Mødet i koordineringsudvalget med SIC. Mødet blev udsat.
4. Planlagte aktiviteter.
# Evt. trænermøde inden opstart af indendørssæsonen.
# Ungdomsafslutningen bestemt til lørdag d. 28/10 i Hallen.
På opfordring fra trænerne prøver vi altså at flytte til dagtid lørdag i stedet for aften fredag.

Nærmere information følger.
5. Økonomi.
Vi mangler en del kontingentindbetalinger. Kontaktpersonerne kontrollerer "sine" hold i
Conventus, og tager kontakt med holdene efter behov.
Ellers ser økonomien fornuftig ud.
6. Diverse.
# Fodboldprojektet. Der har desværre været nogle forsinkelser fra håndværkernes side, men
Birch mener at vi kommer i gang med sparkevæggen indenfor få uger.
Birch kontrollerer at byggetilladelsen fra Kommunen foreligger inden opstart.
Birch undersøger om de påtænkte tramboliner kan stå ude om vinteren uden "net". I så fald
behøver vi måske ikke at opføre skuret.
# Boldrummet. Vi mistænker at der stadig forsvinder 5`er bolde. Bjarne er bedt om at sætte
smæklås på døren så rummet ikke kan efterlades ulåst, og der er gået opfordring ud til trænerne
som bruger 5`er bolde om at være påpasselige.
# Julefrokost planlagt til 2/12 i samarbejde med Erhvervsforeningen. Stor fest med spisning,
musik og dans mm. Lokale erhvervsdrivende deltager sammen med alle som vil købe billet.
Information kommer ud snarest i lokalaviserne og på Facebook.
# Nye hold: U8-9 Piger
U19 Piger
U11 Drenge får hjælp af Cris Fredensborg og Fredrik Bælum ved træning.
7. Eventuelt
# Ny kontaktperson fra bestyrelsen til DGI`s fodboldskole skal findes i stedet for Jens Holm.
SB undersøger hvad opgaven nærmere går ud på.
# Trænerlisten i Conventus er blevet opdateret.
# Forespørgsel fra forælder om overflytning af kontingent til Badminton. Vi må desværre give
afslag.
# Snak om at Rebild Kommune ligger lavt i tilskud til idræt sammenlignet med mange andre
kommuner. Dette ifølge DGI`s opgørelse. Emne for Kommunevalget ?
8. Næste møde fastsat til 27/9 kl. 19 i Hallen

Referent Søren Bojesen

2/2
Referat bestyrelsesmøde Frem aug. 17

