Referat fra Bestyrelsesmøde 13/8 2018
Deltagere: Søren Bojesen, Jan Lund Nielsen, Peter Cederstrøm, Lars Birch, Lars Nielsen
1. Referat fra mødet 12/6 godkendt uden anmærkning
2. Gennemførte aktiviteter siden sidst
# Fodboldskole i uge 27. Der var tilmeldt 88 børn til Maxi-skolen og 37 til Mini-skolen,
hvilket vi finder tilfredsstillende med tanke på de mange tilbud som er til børnene.
Der var desværre en incident om onsdagen, hvor en dreng blev bedt om at skifte gruppe,
og det har medført en klage fra forældrene. Vi behandlede klagen og sender et svar til
forældrene.
# Vildbjerg Cup. Meget succesfuld tur i fint vejr og med 7 hold deltagende. Socialt set
meget vellykket med 42 forældrepar, samvær i Frem-teltet og gensidig opbakning til
holdene. Sportsligt også succes med 5 hold i slutspillet: 2 guld, 2 sølv og 1 fjerdeplads.
# Vi lykkedes med at SIC åbnede omklædningsrum og kridtede baner til serie 3`s seriestart – trods ferie. Tak for det !
3. Aktiviteter som skal igangsættes
# Byfest 17-19/8. Fodbold afvikler som vanlig Fodboldstævne på multibanen, og desuden
hjælper vi ved bemanding af Frem-teltet og bar-teltet.
# Triatland løbet 22/8 : Vi stiller med nogle hjælpere.
# Hovedbestyrelsesmøde 30/8.
# Klubbens 90-års fødselsdag 28/10. Info fra arbejdsgruppen om planer og opgaver sendes
rundt til bestyrelsen som snarest indkommer med synspunkter og byder ind på opgaver til Søren.
4. Økonomi.
Det ser fint ud, kontingenter for efteråret begynder at komme ind, og på udgiftssiden ligger
vi fint.
5. Diverse
# Fodboldprojektet – Sparkevæg.
Desværre er vi fortsat ikke kommet i gang. Vi aftaler at Birch gør et sidste forsøg på at få
den aftalte håndværker til at begynde. Vi besluttede, at hvis han ikke har opstartet opsætningen senest d. 15/9 – og snarest derefter færdiggør væggen – vil vi finde en anden håndværker til opgaven.
# Bolde og øvrige bestillinger. Vi har i foråret købt rigtigt mange bolde og toppe, men trods
det mangler der stadig tirsdag og torsdag, hvor 5 hold som bruger 4´er bolde træner samti-

digt. Vi køber nu yderligere ind, og forsøger at løse problemet på den måde.
# Fodboldpas – status. 66% af spillere har nu aktiveret deres Fodboldpas, men der er altså
stadig en del som mangler. Systemet er imidlertid meget ”tungt” og Lars N. har rigtigt
meget arbejde og hovedbrud med det. Alle skulle have aktiveret inden 1/8 for at kunne
komme på holdkort.
# Nøgler til boldrum. Vi har 2 gange rykket SIC for kopi af nøglelisten – for derved at
kunne hjælpe med at opspore ikke afleverede nøgler. Dette desværre foreløbig uden resultat !
# Skrivelse fra U16 Drenge-trænere om tilskud til Fodboldrejse til Verona. Vi behandlede
forespørgslen, og besluttede at hæve tilskuddet fra 750,- kr til 950,- kr pr. betalende spiller – også fremover. Der sendes svar til trænerne.
# Børneattester. Lister nyreviderede, og påmindelse sendt ud til de som mangler.
# Forespørgsel fra ny SIC-ledelse om hvordan vi kan udnytte haltiderne mere optimalt.
Der fremkom nogle forslag, og vi holder kontakten med SIC desangående.
Fodbold ønsker at kunne forlænge indendørssæsonen til 1/4 hvis dårligt vejr.
# Infoskærme ved indgangen. Fortsat problemer med opdateringer.
Besluttet at Lars N. og Kurt Nørmark snarest tager et møde med Bjarne for at få dette
på plads.
6. Næste møde fastsat til 24/9 kl. 19 i Hallen.
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