Referat fra Bestyrelsesmøde 23/10 2018.
Deltagere: Søren Bojesen, Peter Cederstrøm, Lars Birch, Lars Nielsen
Afbud: Jan Lund Nielsen
1. Referat fra mødet 24/9 godkendt uden anmærkninger.
2. Sparkevæg, status. Der er ikke sket noget siden sidst! Åbenbart stadig ikke klartegn fra
Kommunen. Lars Birch forsøger igen at presse på nu efter efterårsferien.

3. Gennemførte aktiviteter siden sidst
# Trænerkursus 1. d. 3/10 blev afviklet uden problemer og 2. del afvikles 24/10.
# Hovedbestyrelsesmøde 8/10. Lars Nielsen deltager i arbejdsgruppen for ny SIC-aftale.
En del mulige problemer i foreningen med den nye Persondataforordning. Peter er via sit
arbejde godt indsat i dette, og vil være Fodboldafdelingens kontaktperson til HB omkring
dette.
# Møde med U11-Drenges trænere ang. spørgsmål om sort dommer, banestandard, kunstgræstræning mm. Bestyrelsen drøftede spørgsmålene, og Søren sender svar til trænerne.
4. Fremtidige aktiviteter
# 90-års Fødselsdag 28/10. Lars Birch ansvarer for Fodbolds del af ”90-sekunders opvisningen” – det bliver formentlig jonglering. Ellers hjælper vi med en hel del: opstilling,
afvikler gl. lege, historisk udstilling mm. Planlægningen er på plads.
# Fritidskonference 31/10 på Comwell. Lars N. og Søren deltager.
# Ungdomsafslutning 3/11. Det virker som om vi har styr på alle opgaver.
# Julefrokost 1/12. Vores største udfordring er at skaffe tilstrækkeligt med hjælpere.
Søren har adviseret seniorholdene og bedt dem melde ind på opgaver.
5. Økonomi. Ser rigtigt fint ud med tegn til pænt overskud.
Lars N. fik nogle forslag omkring ønsker om nogle mere langsigtede satsninger.
6. Diverse
# Information om aktuelle situation i SIC efter personalefyringer, og plan om at bortforpagte cafeteriadriften. Vi afventer en ”pressemeddelelse” fra SIC´s Forretningsudvalg, som
vi kan sende ud til alle vore medlemmer. Bookning foregår som hidtil via Conventus og
kontakt til Hallen på vanlig mail-adr. og telefon.
# Banestandarden er ganske dårlig flere steder. Der er kommet en ny medarbejder på Kom-

#

munen, som virker mere engageret i dette end vi er vante til. Lars Birch har regelmæssig
kontakt til ham for at løse problemerne.
Front Desc. Ny forespørgsel fra SIC om at revidere vore hidtidige ønsker. Lars N. og
Birch indsender vores revidering til SIC.
Nye bestyrelsesmedlemmer 2019. Vi behøver 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. Nogle
emner kom frem. Vi tager kontakt til disse.
Fodboldskole: Christian Bystrup har frasagt sig ledelsesopgaven næste år. Aktuelt har vi i
ingen afløser men der drøftedes mulige løsninger. Peter arbejder videre med dette.
Tur til Verona for U16-Drenge. Turen gik fint, og var som vanligt en god oplevelse for
spillerne og 4 medfølgende trænere. Sportsligt også pæne resultater i turneringen.

#
#
#

# Ang. fortsat træning udendørs: Vi forsøger at få åbnet 2 omklædningsrum tirsdag og
torsdag kl. 18-21 foreløbig året ud. Lars Birch holder øje med om banerne holder, og
melder ud på Trænehjørnet.
# Ang. indendørsbolde: Vi plejer ikke at kunne holde styr på indendørs- og futsall-bolde
som fælles projekt, og vi bestemte derfor som vi plejer, at hvert hold som spiller indendørs får 1 indendørsbold og ved behov 1 Futsall-bold.
De som ikke har, tager kontakt til Søren som fremskaffer disse.
Birch melder dette ud på Trænerhjørnet.
7.

Næste møde fastsat til 26/11 kl. 19.

Referent: Søren Bojesen
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