
 

   
   

 

                                    REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 21/1 2015 

 

I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 19.00  -  21.30 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse referat af møde den 15/12 2014: Vi godkender eftersom, der ikke er noget referat 

   

 

2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde   

    Julegaver: Alt forløb planmæssigt og gaverne blev modtaget positivt.  

    Fast beløb til stævnedeltagelse: Nina anfører, at det er svært især i skiftet fra én sæson til 

den næste, at holde øje med holdenes forbrug, da de her skifter status, og der er ny 

tilmelding. Vi vil fremover kører sæsonvis og ikke følge kalenderår. Derudover ser vi også 

forholdsvis large på forbruget, men Nina holder stadig øje med, at det ikke løber løbsk 

nogen steder. Vi fortsætter med 150.- pr. tilmeldte spiller. Den nye periodeopmåling 

præsenteres på hjemmesiden, når den træder i kraft efter sommerferien 2015.   

 

3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde 

   Standerhejsning: Søren tager Old Boys og senior 28/2, Birch er hovedansvarlig for U10-U15 

d. 7/3, Jan er hovedansvarlig for de mindste d. 21/3. Nina regner med at være til stede ved 

begge ungdomsarrangementer, og Jens er også velkommen    

   Anden runde af trænerkursus: Henrik har foreslået d. 20/3, og den holder vi fast i.  Nina 

laver invitation til både trænere og hjælpetrænere. Birch og Jan skaffer medier. Der er 

reserveret tid i hallen samt mad. Nina melder tilbage til cafeteriet, så snart deltagerantal 

ligger fast.  

 

4. Økonomi 

   Budget. Vores budget ser ud til at være godkendt, uden at der er blevet skåret, også incl u-

konsulent. Kontingentindbetaling løb op på 25.000 mere end ventet i 2014, og alt i alt ser 

økonomien fin ud.  

 

5. Årsberetning. Strålende. Vi bifalder alle.  

 

6. On-line kursus: Kurset skulle angiveligt handle om fif til at skaffe flere frivillige til foreningen. 

Søren har prøvet at komme ind på det men uden held. Det ser ikke ud til at interessen er 

overvældende, men Søren prøver igen, når han får tid. Andre kan naturligvis også prøve.  

 

7. Nyt bestyrelsesmedlem Vi vender forskellige forslag og arbejder videre med sagen.  
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8. Årets frivillige leder 2015. Vi kender ikke rigtig nogen og har vel selverkendelse nok til ikke at 

foreslå os selv...  

 

9. Pulje til samarbejde mellem skole/SFO og foreningslivet i Rebild kommune: Birch har snakket 

med Marianne K og har udarbejdet et forslag, som han vil præsentere for SFO-lederen. Forslaget 

handler om et fodboldtilbud til 0-2 klasse indeholdende leg og træning som supplement til den 

understøttende undervisning, samt et samarbejde der involverer forening/skole, klub-juniorklub og 

Frem Skørping. Tilbuddet kunne indeholde præsentation af alle de muligheder, vores forening 

består af. Men det kan være lidt af en udfordring, hvordan puljepengene kan anvendes, da de ikke 

må anvendes til egentlige instruktørlønninger. Birch ser helst, at det er unge mennesker, der står for 

præsentationen, da det vil understøtte sammenhængskraften mellem instruktører og de unge 

klubmedlemmer.  

 

10. Eventuelt  

 Skæringedatoer (alder) i forhold til holdsætning: Nina spørger på vegne af det nye U13, der 

ser ud til at være nødt til at stille op i U14. Vil sikre, at der sker en rigtig udregning af 

drengenes aldre. Der henvises til hhv. DBU´s og DGI´s hjemmesider, der præsenterer 

reglerne. Vedr. problematikken om, at andre klubber stillere med spillere, der er ældre og 

bedre end de må være, vil Søren gerne have besked, hvis det fortsætter, så det kan tages op i 

vores lokalunion. 

 Skadesreducering. Birch får besøg af Lasse (studerende), som vil fortælle om skadesudvikling 

hos unge spillere, og om hvad man kan gøre for i videst mulig omfang ay forhindre skade 

hos unge spillere. Vi hører nærmere fra Birch trænermøde med U12 – fremtiden for holdet, 

skal afholdes inden sæsonen 

 Birch oplyser, at U9-U10 laver et samarbejde med samtræning en gang om ugen. 

 Jan har fået flere henvendelser fra trænere vedr. fodboldvogne med fx 3´er bolde, 4´er bolde 

m.v. så man bare kan tage vognen med ud. Jan vil undersøge priser og selve opbevaringen, 

og vi tænker videre over om det er praktisk muligt. 

 Jan har overvejet, om man kan lave et system, hvor man har småbørnstrænere og andre 

trænere til de ældre spillere, således at der sker et skift på et tidspunkt. Det er det bedste, 

men det er svært, når man kører med forældretrænere. Vi kan muligvis tage hul på en debat 

om dette på trænermødet i marts. 

 Søren efterlyser nye skilte til fodboldafslutningsindmarch. Jan laver nye.  

 Vi har fået en henvendelse fra formanden for DBU Jesper Møller, der gerne vil besøge os. Vi 

foreslår mandag, tirsdag eller onsdag i uge 9. 

 Trænermøde d. 4/3, punkter til mødet:  

◦ Forslag om forlængelse af indendørs sæsonen, så den stopper, når udendørssæsonen 

starter. Søren kikker på det.  

◦ Sommerbluser.  

◦ Standerhejsning.  

◦ Trænerkursus. 

◦ Gennemgamg af trænerregisttrering i Conventus., v. Nina  

◦ Tilmelding til forårsturnering m.m. v. Jan. 

◦ Dommer: regler skal præciseres, også på hjemmeside.  

◦ Træningstider-banefordeling v. Birch,  

◦ Ændret trænerstruktur.  

Invitation sendes ud ca. 3-4 uger før. Flere punkter skal sendes til Søren inden da. Husk også 

at invitere Henrik M. 
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 DBU skattejagt – vi har ikke ressourcer lige nu 

 Vildbjerg, vi læser Birchs brevforslag og svarer ham på mail, hvis vi har ændringsforslag. 

 Formanden Søren er på stafetten i DBU-bladet. 

 Brugsanvisning i Conventus for trænere, Nina forsøger at finde ud af hvordan proceduren er, 

og laver efterfølgende en skriftlig brugsanvisning til hjemmesiden. Snak med Sten vedr. 

koder til trænere i Conventus, som vi angiveligt skal stå for selv, når Sten stopper som 

formand. 

 Nina tilføjer lige dette punkt vedr. hjemmesiden: Nina står for at sætte den nye side op, Egon 

varetager den gamle indtil da. Det er derfor vigtig, at vi sender alt det, der skal på siden til 

Egon, indtil den nye side er oppe at køre.  

 

11. Fastsætte næste møde. Onsdag d. 4/3 fra kl. 17-19 med spisning. Det er inden trænermødet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebild. d. 22/1 2015 

Nina Vedsø 
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