
 

   
   

 

                                    BESTYRELSESMØDE DEN 7/3 - 2016 

 

I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 17.30  -  19.00 

 

REFERAT 

 

 

                                                                                                                    

 

Deltagere: Søren Bojesen, Lars Birch, Lars Nielsen, Jan Lund Nielsen, Jens Holm 

 

1. Godkendelse referat af møde den 25/1 2016           Godkendt 

 

2. Evaluering gennemførte aktiviteter siden sidste møde  

   Generalforsamling :  Afviklet på traditionel vis. Ikke mange deltagere ud over bestyrelser. 

Hele bestyrelsen genvalgt.  Hovedforeningen fik ny formand: Lars Hyttel  

   Hovedbestyrelsesmøde :  SIC´s regnskab bliver nu varetaget af Formand Erik Dalsgaard, og 

Bjarne Kræmer fortsætter uændret som regnskabsfører. Fremover sendes fakturaer til 1 

ansvarlig i hver afdeling for godkendelse inden de videresendes til Bjarne. 

      Der arbejdes videre på at få bedre kommunikationsskærme op - forhåbentlig en ved indgan- 

      gen. 

      Det beløb som står fra Frems Venner kan søges hos Hovedbestyrelsen til projekter i resp. af- 

      deling som ikke kan klares indenfor den vanlige drift. 

      Der er nedsat en Sponsorgruppe med repræsentanter fra Fodbold, Håndbold og Volleyball,   

      som sammen med Studsbjerg ser på spillereglerne. 

   Standerhejsning U10 - OB gennemført d. 5/3 med ca 85 deltagere i slud og godt humør. 

 

3. Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde  

 Standerhejsning U5-9 d. 2/4 kl 10.  Jan Lund ansvarer, også for fotos til Hjemmesiden. 

 Hovedbestryrelsesmøde 4/4  Der arbejdes videre med vores Fodboldprojekt med bl.a. 

    sparkevæg.  Lars Birch indsender materialet til gennemsyn, og indbydes til mødet.  

 Turneringsopstart : Alle hold tilmeldte.  U15 Piger er noget tvivlsom pga. frafald, men  

          Jan Lund arbejder på at have et hold, evt. i samarbejde med U14 eller U16. 

 

4. Økonomi : Endnu ikke noget at diskutere. Bemærkes dog at Budget 2016 af SIC ikke er lagt ind i  

                      systemet og derfor figurerer på 0 ! 

 

5. Conventus   -   OldBoys kontingenter :  Alle hold lagt ind i Conventus. Søren skriver til OldBoys 

                        holdene og gør opmærksom på denne ændring med fast kontingent i stedet for det  

                        hidtidige med betaling pr kamp. Dette dog tidligere aftalt med holdene. 
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6. Boldrum  :  Bjarne er i gang med indretning af Boldrummet, og det er aftalt at der sættes "turbo" 

                       på processen. Jan Lund er ansvarlig for sammen med Bjarne at udforme boldboksene. 

                       Der opstilles skabe, så alle hold der ønsker det kan få et skab i halv størrelse mod før 

                       til f.eks. opbevaring af spilledragter. Toppe og kegler står ude til fælles brug. 

 

7. Eventuelt           Ungdomskonsulent :  Vi har tegnet ny kontakt med Henrik Mogensen, som såle- 

                               des fortsætter uændret med træningshjælp på banerne og afvikling af trænerkur- 

                               ser i klubbens regi. 

                               Flygtningebørn  :  Vi har fået en forespørgsel fra flygtningeforlægningen om 

                               nogle drenge som gerne vil spille fodbold. Vi er fra klubbens side meget positive  

                               til at tage dem ind, men drøfter med resp. trænere hvordan vi praktisk kan gøre. 

                               Seniortræner  :  Desværre ingen respons på alle annoncer vi har haft ude, men vi 

                               har så heldigvis fået tilsagn fra Peter Thorgaard Jensen, som vi har skrevet kon- 

                               trakt med for sæsonen som spillende træner. 

                               Børneattester  :  Søren ansvarer for indsamling af de attester som skal fornyes, 

                               og fra nye trænere 

                               Banelys  :  Jan arbejder videre med sagen. Det går meget trægt, eftersom vi har 

                               forsøgt i over 6 mdr. at få lyset i orden. Ny henvendelse til Bjarne. 

                               Fodboldskole  :  Afvikles i uge 26 med samme ledere som sidste år. 

                               Pigeraketten  :  Nogle af pigetrænerne ser på om de vil medvirke til at vi får 

                               Raketten til Skørping i år. 

                               Støttemedlemsskab :  Forslag om at indføre dette i stedet for Klublotto som jo 

                               er afsluttet.  Ideen modtages positivt, vi arbejder videre med ideen. 

                                 

 

8. Næste bestyrelsesmøde d. 5/4 kl. 19 i Hallen 

 

 

                                                                   Referent:  Søren Bojesen 


