Referat fra Bestyrelsesmøde Fodbold 18/1 2018.01.19
Deltagere: Søren Bojesen, Lars Birch, Peter Cederstrøm, Jan Lund Nielsen, Lars Nielsen.

1. Referat fra sidste møde 7/12 2017 godkendt uden anmærkninger.
2. Evaluering af gennemførte aktiviteter.
# Julegaver uddelt. Generel tilfredshed med gaven (grå trøje), uddelt inden jul.
# Hovedbestyrelsesmøde 8/1. (Referat udsendt til bestyrelsen)
Sponsorgruppen er krympet til 2-3 personer som dog arbejder videre.
Økonomien ser nu meget stabil ud. Budget 2018 med et forventet pænt overskud
# Samarbejdsmøde med SIC (Lars Nielsen deltog):
Kontrakt for 2018 indgået. Uændret i forhold til 2017-års kontrakt med pristalsregulering.
Frem ønsker en ændring i kontraktens udformning fremledes, og SIC vil arbejde på
det frem mod næste møde i aug.
SIC har Generalforsamling d. 18/3 kl. 09.00.
3. Aktiviteter som skal igangsættes
# Generalforsamling 14/2 Opfordring til fremmøde blandt medlemmerne.
Hele bestyrelsen genopstiller.
# Træningsturneringer. De hold som ønsker er tilmeldte.
# Standerhejsninger.
Diskussion om vi skulle ændre tid og form, men i år nås ingen ændring. Diskussionen
tages på Trænermødet. I år følgende tider:
Lørdag d. 3/3 kl. 10.00 : U11 t.o.m. Old Boys
Lørdag d. 17/3 kl. 10.00 : U6 t.o.m. U10
JLN byder velkommen 3/3 og LB 17/3.
4. Bestyrelsens sammensætning 2018.
Alle 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer (Søren Bojesen, Lars Birch, Peter Cederstrøm,
Jan Lund Nielsen og Lars Nielsen) genopstiller. Et muligt 6´te medlem er adspurgt.
5. Økonomi
Fodbold havde for 2017 budgetteret med et mindre overskud på 41.000,- kr.
Regnskabet er ikke helt klart, men det ser ud til at vi kommer ud med et overskud på
ca. 160.000,- kr.
I Budget 2018 kalkulerer vi med et overskud på 43.000,- kr. – (et nødvendigt overskud
Som skal være med til at dække de underskud som ligger i Hovedkassen).

6. Diverse
# Fodboldprojektet
Vi har fået forespørgsel fra Spar Nord Fonden om hvornår vi kan promovere deres
sponsorat i pressen.
Lars Birch meddeler at der bliver styr på diverse tilladelser og håndværkeraftaler så
vi kan komme i gang tidligt forår. Dette er udmeldt til Spar Nord.
# Ny kontrakt med vores Børne- og Ungdomskonsulent Henrik Mogensen diskuteredes.
Vi er enige om at tegne ny kontrakt med samme koncept som tidligere, dette for 2018-19.
Henrik inviteres til næste Bestyrelsesmøde for forventningsafstemning, og inviteres også
til Trænermødet.
# Hold- og trænerstatus.
Der er lavet nye aftaler med trænere til seniorholdene: Serie 6 og Serie 4.
Old Boys +32 fortsætter som 8-mands hold.
Formodentlig oprettes et nyt U6 Drenge hold.
Vi forsøger at finde en Ungtræner til at træne U11 Drenge holdet.
# Koordineret kamppåsætning med SIC.
Planlægges et møde med SIC angående dette.
# Boldrum.
Spørgsmål om aflåsning af boldvognene. Jan ser på det og taler med Bjarne. Ellers har vi
klart indtryk af at der ikke forsvinder bolde nu efter at vi er gået over til nøgle i låsen.
Aftaler at vi får opsat 2 flere kroge til senior-overtrækstrøjer for at få bedre orden.
# Mål, net,hjul, kridt mm.
Ansøgning om dette skal afleveres til Kommunen inden 1/2. Birch og Bjarne melder
tilbage til Søren om behovet.
# Nøgler til boldrum og hængelåse.
Søren laver aftale med Bjarne ang. proceduren. Vi tager ansvar for at meddele afgående
trænere, at de afleverer nøgler, og foreslår at Bjarne i trænerlisten på Conventus holder
sig opdateret om nye trænere.
# Fodboldskole 1. uge i sommerferien planlægges som vanligt. Peter er kontaktperson. Der
er lavet aftale med SIC.
# Trænermøde.
Diskussion om hvornår det er bedst at holde dette, men vi blev enige om at fastholde det
inden Forårssæsonen, også for at vi så kan få Børne- og ungdomskonsulenten ind omkring virksomheden og evt. planlægge trænerkursus i foråret.
Trænermøde fastsat til 14/3 kl. 18.00.

7. Næste møde fastsat til 28/2 kl. 19.00 i Hallen.

Referent:

Søren Bojesen
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