
 

   
   

 

Referat fra Trænermøde 14/3 2018. 
 

 

1. Børne- og ungdomskonsulenten Henrik Mogensen, som vi igen har tegnet en 2-årig kon- 

trakt med, fortalte at han i stort fortsætter det arbejde som han har udført i Klubben i nu 

nogle år. Er primært indstillet på at støtte trænerne ved træningerne, og han vil primært  

fokusere på de yngste årgange, nye hold og nye trænere. 

Henrik vil dog komme rundt til alle hold, og han vil løbende undersøge interessen for C- 

kurser i klubregi. Tag kontakt ved behov – se på Hjemmesiden. 

Henrik har også planer om at udarbejde ”kort” med træningsråd til de enkelte årgange. 

 

2. Vores Kampfordeler Kurt Nørmark informerede om status: alle 11-mands hold er tilmeldte 

til træningsturneringen og forårsturneringen. De yngste hold skal snarest sikre sig at de er 

tilmeldte til turneringen. 

Kurt informerede om regler for kampflytninger og aflysninger (se hjemmesiden). Kampflyt- 

ning mindre end 1 uge før kamp må trænerne selv stå for, de øvrige hjælper Kurt med. 

 

3. Ang. Standerhejsninger snak om vi skal foretage nogle ændringer, men der var stemning for 

at vi fortsætter som nu med 2 standerhejsninger på ca. de tidspunkter vi har nu. 

Lars Nielsen lufter idé om evt. at starte sæsonen med opstartweekend med de ældste hold i 

f.eks. Vrå. God idé som vi tager med i bestyrelsen. 

 

4. Indendørstræning.  Enighed om at den nuværende ordning med bander i Hal 1 og Futsall i 

Hal 2 er perfekt. Generelt ønske om at forlænge indendørssæsonen marts ud. 

 

5. Lars Nielsen informerede kort om det nye Fodboldpas som indføres fra maj, og hver spiller 

skal aktivere sit pas for at kunne spille. Dette skal være klart inden aug. 18. 

Alle spillere er hos DBU ved at få oprettet et elektronisk spillercertifikat som skal flyttes 

ved klubskifte. (Kan kontrolleres i KlubOffice). 

Alle spillere vil løbende få besked. 

 

6. Afbud og Kampaflysninger.  Udfyldelse af Holdkort. 

Vigtigt ved aflysninger hurtigt at meddele Dommervagten på tlf  89399970 , ellers koster 

det penge ! 

Det er vigtigt at udfylde Holdkort inden kampen og få det rettidigt indsendt. Hvis ikke giver 

det bøder, og f.eks. forkert udfyldt eller ikke indsendt Kampkort koster kr. 1000,00 i 

bøde !! 

I 2017 havde afdelingen kr. 10.000,00 i bøder  -  hvilket er mange penge ! 
 

7. Træningstider og -baner.  Hvis man vil ændre eller der er problemer med f.eks. banernes 
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standard, tages kontakt med Lars Birch som er baneansvarlig. Tag ikke direkte kontakt til 

Bjarne. 

 

8. Information om Vildbjerg Cup er lagt ud.  Lars Birch er som vanligt ansvarlig. 

 

9. Conventus. 

Husk at tilmelding skal ske ved kontingentbetaling inden turneringsstart. 

Trænere som ikke har adgang til sit hold tager kontakt med Lars Nielsen og får kode. Dette 

er nødvendigt for at kunne følge sit hold og holde styr på hvem som er medlem og må træne 

og spille. 

Gøres opmærksom på Kommunens Fritidspas for ubemidlede som har svært ved at klare 

kontingenterne (se Hjemmesiden for procedure). 

 

10. Børneattester. 

Søren mindede om at ALLE trænere og ledere som nye og derefter hvert andet år skal 

aflevere Børneattest. De som har for gamle attester får påmindelse om fornyelse. ( Se f.øvr. 

på Hjemmesiden hvor attesten kan udprintes). 

 

11. Trænernøgler til boldrum og skab fås hos Halinspektøren, hvor man kvitterer på liste. 

Husk når nogen træner slutter at få vedkommende til at tilbagelevere nøglerne til Hallen. 

 

12. Der er nye bestyrelseskontaktpersoner til en del af holdene – se hjemmesiden. 

 

13. Klubbens økonomi er nu klart forbedret. 4 tiltag har bidraget til dette: 1. Øgede 

kontingentsatser, 2. Optimering ar vores kommunale tilskud, 3. Sparsommelighed i alle 

afdelinger og 4. Øget indtjening ved f.eks. Julefrokosten. 

Det budgetterede underskud for 2017 blev vendt til et overskud på kr. 357.000 og budget for 

2018 er på forventet overskud på kr. 180.000. 

 

14. Søren informerede om en ny god sponsoraftale med Intersport i Bredgade, som derved er 

vores klart største sponsor. Det betyder at vi som klub skal foretage vore indkøb der, og at 

vi opfordrer alle Foreningens medlemmer til at handle sine sportsindkøb der. 

Vi er i gang med at oprette en Wep-shop sammen med Intersport, som snart lægges på 

Hjemmesiden. Medlemmer kan der handle til ca. 20% under markedspris, og Foreningen får 

yderligere 5% af købet i bonus. 

Desuden kommer Intersport til at holde flere ”Klubdage” i forretningen hvor medlemmer 

kan handle til ofte endnu større rabatter. 

 

15. Fodboldskole i DGI-regi afvikles som vanligt i uge 27. Christian Bystrup er Fodboldskole- 

leder. Der er åbnet for tilmelding. 

 

16. Alle som ikke har et vellignende foto (i klubtrøje) på hjemmesiden opfordres til snarest at 

få det på plads. Afleveres til Web-master Lars Nielsen. 

 

17. Eventuelt. 

#  Pigeraketten afvikles 6/6 eftermiddag som sidste år. Freddy er ansvarlig. Der behøves en 

    del hjælpere. 

#  Spørgsmål om Kunstgræsbaner toges op. Aktuelt har vi 2 baner i Kommunen som vi kan 
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  benytte: Støvring og Bælum. Vi har i princip samme muligheder for at benytte banerne 

  som Kommunens øvrige klubber, men hvis I oplever større vanskeligheder ved bookning 

  må I henvende jer til bestyrelsen, hvor vi så vil gå videre med det. 

  Vi kan fra afdelingens side stå for betaling af lejen til et begrænset antal træningstilfælde 

  på de 2 baner (Proceduren for dette er ved at blive lagt på Hjemmesiden). 

  Der fremkom fra flere trænere ønske om at vi i Skørping får en egen kunstgræsbane, og det  

  er naturligvis en meget stor og dyr opgave at tage på sig. 

  Bestyrelsen lovede at i første omgang undersøge muligheder og pris for en eventuel sådan 

  satsning. 

# Morten Reeslev informerede om at han nu er kontaktperson for talenttræningssamarbejdet 

   i Nordjylland: FNF (Fælles Nordjysk Foreningssamarbejde) – det tidligere Aab´s talent- 

   skole. Der kommer udmelding fra Morten når der kan optages nye talenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Referent       Søren Bojesen 

 

 

       


