Referat fra Bestyrelsesmøde 14/5 2018
Deltagere: Søren Bojesen, Lars Nielsen, Peter Cederstrøm, Lars Birch, Julie Mackenhauer (kort)
Fraværende: Jan Lund Nielsen

1.

Referat fra mødet 3/4 godkendt uden anmærkning.

2. Gennemførte aktiviteter siden sidst
# Hovedbestyrelsesmøde 2/5
Vigtigste punkt var at Hovedbestyrelsen udpegede 7 nye medlemmer til SIC´s
Repræsentantskab, som sammen med 4 siddende medlemmer skal videreføre
arbejdet med at videreudvikle SIC.
Vi arbejder videre med at implementere den nye Wep-shop med Intersport.
# Kun 2 konfirmander i år, som har fået konfirmationshilsen.
3. Nye aktiviteter
# Fodbold skal finde 11 hjælpere til Rebildløbet d. 9/6.
Lars Birch ansvarer for at finde de 11 hjælpere.
4. Økonomi.
Vi mangler nogle kontingentindbetalinger. Lars N. sender udskrift til alle trænere
med info om hvem som har betalt på holdet, og vi forventer da at de resterende snarest betaler. ALLE kontaktpersoner tjekker sine hold.
5. Diverse
# Fodboldprojektet. Desværre er bygningen af Sparkevæggen ikke kommet i gang endnu
grundet sendrægtighed hos håndværkeren. Lars Birch mener dog at det kommer i gang
med det snareste.
# Fodboldskole. Leder Kristian Bystrup arbejder ihærdigt med at markedsføre. Trods dette
er der desværre foreløbig færre tilmeldte end vanligt – aktuelt ca. 80. Årsag kan være, at
der i pågældende uge tilbydes rigtigt mange andre aktiviteter for børn – betydeligt flere
end vanligt. Vi vil efterfølgende analysere spørgsmålet hvis deltagerantallet bliver lavt.
Besluttes at 4 Assistenter får en ”tøjpakke”.
# Ny Persondataforordning. Kommer til at forårsage en del problemer også for os. Lars N.
er ved at rense i vore forsk. lister, og alle spillere/ledere skal godkende at vi i vore systemer opbevarer deres data. DBU kontakter alle spillere med et ”Spillerpas” som skal godkendes for at man kan få lov til at spille.
# U9-Drene trækkes. Desværre er der ikke længere opbakning fra forældrene til at videreføre holdet. Nogle spillere bliver dog opkoblet på ”naboholdene”.

# Pga. at de fleste af drengene skal på efterskole, stilles Basketholdet på Stand-by efter
sommerferien.
# Kunststofbane. Julie har indsamlet nogle informationer ang. økonomi mm., og det besluttes at hun tager et møde med DBU-rådgiver i dette spørgsmål, så vi kan blive bedre
”klædt på” til at evt. arbejde videre med sagen.

Næste møde fastsat til 12/6 kl. 19.00 i Hallen

Referent: Søren Bojesen
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