
 

   
   

 

                                   REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1/6 2015 

 

I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00  -  21.30 

 

 

DAGSORDEN 

 

A. Møde med U12-trænere. 

     Baggrunden var at vi gerne ville drøfte hvad vi kan gøre for at fastholde spillernes interesse for  

     at fortsætte at spille fodbold i Frem. Vi drøftede niveaudelingen på årgangen, og var enige om  

     at når både de gode og de mindre gode spilleres behov tilgodeses på en god måde, har vi ingen  

     problemer med det. Naturligvis følges klubbens "Retningslinjer for træning og kamp" (se    

     hjemmesiden). 

     Hvis man tilmelder et mesterrækkehold, er vi enige om at det er vigtigt at vi udnytter vores ung- 

     domskonsulent (og evt. andre) til at støtte trænerne i både trænings- og kampsituationer. 

     Trænerne fremhævede at der er problemer ang. kampflytninger - vi arbejder på at få klare ret- 

     ningslinjer ind på hjemmesiden. 

     Trænerne anser at Vildbjerg Cup efterhånden er blevet så elitepræget, at det er svært at oprethol- 

     de det som en social cup, og vi måske fremover skal overveje at deltage i en anden cup. 

 

B. Møde med Bjarne Kræmer 

     Forslag om Info-skærm ved indgangen med info om omklædningsrum, spillebane mm. 

     Bjarne fremhæver at der er mange problemer med at holde ugens spilleplan opdateret pga.  

     mange kampændringer, og uklare beskeder fra både DBU og DGI. Vi lovede at gøre hvad vi kan  

     ved at samle disse informationer hos én person og indrapportere ændringer til Bjarne i slutningen  

     af ugen. 

     Bjarne arbejder på at få hjul til flere af de større mål, og er godt i gang med at få skiftet dårlige  

     net. Bjarne arbejder på at vi i bestyrelsen hver måned får både månedsstatus over økonomien, og 

     specifikation i Conventus Popup. 

     Problem med at hjørneflag forsvinder i forb. med græsklipning. Aftalt at Bjarne skaffer ekstra  

     hjørneflag som stilles i boldrummet. Trænerne kan så tage dem med ud til kampe (og stille dem  

     tilbage igen). 

 

1. Godkendelse referat af møde d 5/5 2015 :  Referatet godkendtes 

 

2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde  

   Hovedbestyrelsesmøde - ang. vores ønsker, aftales at Birch tager kontakt med hovedformand 

      Allan Hansen for hjælp med søgning af fonde. Ellers arbejdes videre, og tages op på næste 

      hovedbestyrelsesmøde. 

   Hjælpere til Rebildløbet : Vi har fundet 11 hjælpere. 
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3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde  

 Fodboldskole  :  Aftalt at Søren stemmer af med Morten Kamstrup ang. de rekvisitter man 

    ønsker at låne - og f.øvr. 

 Byfest  :  Byfesten er 13. - 16. august.  Planlagt at Frem har lignende aktivitet som sidste år. 

    Teltet er reserveret. 

     Fodboldafdelingen vil medvirke med et anderledes arrangement end sidste år: evt. agility- 

     bane eller street-fodbold turnering.  Lars Nielsen og Jens Holm arbejder videre med dette 

     og tager foreløbig kontakt med Erik Bundgaard som sidder i koordinationsudvalget.       

  

 

4. Økonomi  :  Ser rimeligt fornuftigt ud. Vi mangler nok i april-oversigten en del kontingenter, og  

         vi afventer specifikation ang. nogle posteringer. 

 

5. Diverse  

    Conventus  :  Vi har indtryk af at det går bedre med tilmeldingerne. Ellers afventer vi initiativet  

                           fra hovedbestyrelsen om enten et kursus eller bedre information til hjemmesiden. 

                           Afventer at Nina skriver en brugsanvisning for hvordan trænere/ledere opretter sig. 

    Medaljer  :  DBU sender medaljer ud til alle 3-5 og 8-mandshold til uddeling til børnene til sidste 

                        forårskamp. Disse bliver lagt i holdenes skabe. 

    Fodboldtøzer  :  Indkøbt og uddelt til vore pigehold.  Overskydende blade uddeles på skolen og i 

                               Fritteren. 

    Indberetning fra kampe  :  Lars N. meddeler, at DBU´s app. ikke fungerer. Lars N. tager kontakt  

                                               med DBU og hører om vi har fået bøder på den baggrund.   

    Forkert puljeplacering af U8-Drenge  :  Lars N. hører med DBU om de har ordentlig styr på vore 

                                                                    e-mailadresser. 

 

6. Næste møde:  29/6 kl. 19   hos Søren på Purkervej 15. 

 

    Pga. Fodboldskole kan vi ikke være i Hallen. 

    Obs:  Fremhæves at der er mødepligt. 

              Mødet er et "Ekstramøde" hvor vi specielt vil diskutere 4 vigtige punkter for 

fremtiden: 

 

               1. Rolle for Kampfordeler / Holdtilmelder 

               2. Den nye hjemmeside 

               3. Byfest 

               4. Trænermøde efterår. 

 

 

 

                                                                    Referent :    Søren Bojesen 


