Referat fra Bestyrelsesmøde Fodbold 28/2 2018
Deltagere: Søren Bojesen, Lars Birch, Lars Nielsen, Peter Cederstrøm, Julie Mackenhauer,
Kurt Nørmark (kampfordeler), Henrik Mogensen (Børne- og ungdomskonsulent)
Afbud:
Jan Lund Nielsen

1. Referat fra seneste møde 18/1 2018 godkendt uden anmærkninger.
1a. Vi bød Julie Mackenhauer velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.
2. Børne- og ungdomskonsulent Henrik Mogensen, som vi nu har tegnet en ny 2-årig
kontrakt med, var indbudt til snak om hvordan vi bedst kan få glæde af hans indsats.
Vi diskuterede om vi mest skulle have fokus på intern træneruddannelse (kurser), eller
som vi besluttede at Henrik først og fremmest satser på Supervision af trænerne på træningsbanen. Henrik fokuserer primært på nye trænere/hold og hold som har specielle
udfordringer. Henrik tager dog kontakt til alle hold, og planlægger at udarbejde nogle
korte retningslinjer for hvad hver enkelt årgang bør fokusere på i træningen.
Vi har naturligvis som vanligt ambition om at gennemføre regelrette trænerkurser i klubbens regi, og Henrik arbejder på ”trænerbearbejdning” desangående.
Henrik deltager i trænermødet.
3. Evaluering af gennemførte aktiviteter
# Afregningen fra julefrokosten nu helt færdig, og gav et overskud på kr. 51.884,56
# Hovedbestyrelsesmøde 14/2. Mest forberedelse til Generalforsamlingen.
# Generalforsamling 14/2 : Fulgte de vanlige procedurer. Desværre har vi ikke fundet
en ny formandskandidat, så foreningen tegnes foreløbig af Hovedbestyrelsen og viceformand Ernst Jensen.
For Fodbold genvalgtes hele bestyrelsen, og yderligere nyvalgtes Julie Mackenhauer.
Der blev en del kritiske spørgsmål angående det økonomiske samarbejde med SIC fra
én deltager. Disse spørgsmål besvares efterfølgende af Hovedbestyrelsen.
Foreningens økonomi nu rettet fint op med et overskud i 2017 på kr. 357.000 mod forventet underskud på kr. 280.000. Budget 2018 vedtaget med forventet overskud på kr.
170.000. Således meget tilfredsstillende !
4. Aktiviteter som skal igangsættes.
# Standerhejsning 3/3 for U11 tom. Old Boys. Lars Nielsen byder velkommen til den nye sæson.
# Trænermøde 14/3. Søren skriver dagsorden og modtager tilmeldinger. Vi byder i år på
spisning kl. 18.

# Standerhejsning 17/3 for de mindste. Lars Birch byder velkommen.
# SIC´s generalforsamling 18/3 kl. 09.00 i Hallen. Bestyrelsen deltager med de som kan.
5. Økonomi
For tidligt på året til at vide noget om status.
6. Diverse
# Revision af holdenes Kontaktpersoner. Søren udarbejder liste og sender rundt.
# Fodboldprojektet. Aktuelt vinter, men Lars Birch har kontakt med håndværker så
vi skulle kunne komme i gang så snart frosten er af jorden.
# U11 Drenge trænerstatus. Ikke endnu afklaret. En ung spiller har tilbudt at hjælpe som
ungtræner. Vi afventer udmelding fra trænerteamet.
# Trænernøgler. Aftale med Hallen, at Bjarne kontrollerer via Conventus hvem som er
trænere, og vi gør vores bedste for at afgående trænere afleverer sine nøgler.
# Nyt U6 Drenge-hold er oprettet. Claus Als og Richard Thijssen er trænere.
# Koordination Fodbold – Hallen ang. påsætning af hjemmekampe mht. infoskærm,
baner og omklædningsrum. Kurt og Lars N. tager et snart møde med Bjarne om dette.
# Boldrum status. Intet nyt. Vi indkøber nye bolde til forårssæsonen.
# Tilbud fra Allan Kuhn om at komme og holde en træning + ”pep-talk” i klubben.
Vi takker nej da prisen er alt for høj.
# Søren har undersøgt via DBU´s jurist om vi er berettiget til nogle penge, pga. at der er
2 professionelle spillere som kommer fra klubben. Desværre er reglerne sådan at vi ikke
er berettiget.
# Fodboldskole i sommerferien. Planlægningen kører. Christian Bystrup er Fodboldskoleleder.
7. Næste møde fastsat til 3/4 kl. 19.30 i Hallen.

Referent

Søren Bojesen

2/2
Referat Bestyrelsesmøde febr. 2018

