Referat fra Bestyrelsesmøde 24/9 2018
Deltagere: Søren Bojesen, Lars Nielsen, Lars Birch, Peter Cederstrøm
Afbud: Jan Lund Nielsen
1. Referat fra mødet 13/8 godkendt uden anmærkning.
2. Gennemførte aktiviteter siden sidst
# Byfest 17-19/8. Fra Fodbold oplevede vi en vellykket Byfest. Vores Street-Fodboldturnering var vellykket. Vores deltagelse i Frem-teltet ligeså, og vi skaffede de ønskede
hjælpere.
# Triatland-løbet 22/8. Vi stillede med nogle hjælpere og arrangementet forløb fint.
# Hovedbestyrelsesmøde 30/8. SIC-repræsentanter medvirkede. Fremført ønske om bedre
fordeling af haltider og ønske om revision af aftalen med SIC, begge dele var HB positiv
til. SIC forsøger at få bedre økonomi i SIC.
# Skrivelse til U16 trænere ang. Verona-rejse. Er taget imod positivt.
# Tænkt møde om infoskærme er udsat mht. Bjarnes sygemelding. Dog været kontakt til
SIC (Clas) som foreslår fremledes at bookningerne lægges ind via Conventus, og at vore
planer for kampe og banepåsætning som tidligere sendes af Kurt (kampfordeler) til SIC.
3. Fremtidige aktiviteter
# C1-Trænerkursus 3 og 24/10. Vi lykkedes præcis med at få de nødvendige 6 trænere
tilmeldte og kan derfor afvikle kurset.
# Hovedbestyrelsesmøde 8/10. Lars Nielsen vil gerne deltage i arbejdet om revision af
Frem-aftalen.
# 90-års fødselsdag 28/10
Der arbejdes ihærdigt fra alle afdelinger. Fodbold står aktuelt for uddeling af Flyers og
opsætning af plakater, fælles 90-sekunders opvisning (Peter), planlægning af lege og
historisk udstilling (Søren).
# Ungdomsafslutning 3/11. Ansvarsfordeling:
Søren: skriver indbydelse, aftale med Hallen om spisning, finder hjælpere til madservering, ordner pokaler, konferencier.
Lars N. : distribuerer indbydelser til trænerne, tidtagere og dommere, Højttalersystemet.
Birch: arrangerer fodboldturneringer, tidtagere og dommere, Årets drengespiller.
Jan: Skilte til indmarch, fanebærer og musik.
Egon Thomsen: indsamling af tilmeldinger og skrivning af deltagerlister.
# Møde med U11 Drenges træner og holdleder. Vi prøver at få det hurtigst muligt. Søren
sender datoforslag.

4. Økonomi.
Det ser meget fornuftigt ud med god indbetaling af kontingenter, og ingen overskridelser på
nogle udgiftsposter.
5. Diverse
# Sparkevæggen. Placeringen er nu lagt ind på matrikelkort, og ansøgningen sendt til
Kommunen. Håndværkeren vurderes være klar til at starte så snart tilladelsen er klar.
Lars Birch ansvarer fortsat for planerne, og forsøger at få tilladelsen igennem Kommunebureaukratiet hurtigst muligt.
# Fodboldskole-klage. De klagende forældre har fået skriftligt svar fra os og DGI, og fået
sine penge tilbage, så vi betragter sagen som afsluttet.
# Halbookning indendørs. Lars Birch laver skemaet og får det lagt på hjemmesiden +
Trænerhjørnet. Desuden meddelelse til SIC. Vi booker til 1. april.
# Adgang til boldrum. Vi er positive til nyt låsesystem med brikker som SIC (Jesper Sørensen) foreslår. Arbejdes også med smæklås og dørlukker så vi undgår ulåst boldrum.
# Julefrokost 1/12. Arrangeres som sidste år. Fodbolds hovedopgave bliver at finde hjælpere til opstilling, rengøring, nedtagning.
# Der har været tvivl om SIC kunne kridte baner op til sidste kamp i efteråret. Det er nu på
plads.
# Fodboldbanerne er generelt i dårlig stand. Kommunen er informeret og har meddelt at de
er i gang med en renoveringsplan.
6. Næste møde fastsat til 23/10 kl. 19 i Hallen.

Referent Søren Bojesen
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