
 

   
   

 

        Referat    BESTYRELSESMØDE DEN 11/5 2016  

 

Deltagere: Søren Bojesen, Lars Nielsen, Jens Holm 

Afbud: Lars Birch, Jan Lund Nielsen, Nina Vedsøe 

 

1.  Referatet fra seneste møde 5/4 godkendtes. 

 

2.  Planlagt trænerkursus "Børnefodboldens Basis" måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte.      

     4 tilmeldte fra U7 Drenge/Piger får speciel opbakning fra Ungdomskonsulenten. 

     I og med at vi nu har måttet aflyse flere gange, vil vi i stedet for kurser i stedet prøve at få 

     Ungdomskonsulenten fastere opknyttet på alle hold i nogen turnusordning. 

 

     Vi har igen i år uddelt lykønskningskort til vore konfirmander. 

 

3.  Vi har endnu ikke fået navnene ind på hjælpere til Rebildløbet. Vi arbejder videre med at finde  

     de mindst 10 fra Fodbold. 

     Ang. Boldrummet mangler vi endnu et par skabe som vi har "bestilt". Ordningen med boldene  

     fungerer åbenbart tilfredsstillende.  Træningsudrustningen er ophængt. 

 

4.  Økonomien ser fin ud.   

     Indmeldelserne i Conventus ligeså, bortset fra Old Boys som halter efter. 

 

5.  Flygtningedrengene fra Asylcenteret er kommet godt i gang med at spille fodbold med vore 

     U14 - 15 og 16-hold.  

     Pga. problemer omkring tilmelding i Conventus, er der lavet en specialaftale hvor centeret  

     betaler en fast halvårlig kontingent for hele gruppen (ca. 20 spillere) og hvor den enkelte kan  

     meldes til eller fra uden kontingentbetaling/tilbagebetaling.  Dette pga. at drengene flyttes en 

     del mellem centre. 

     Forespørgsel fra Centeret om hvorvidt de kunne træne på anlægget med egen træner har vi des- 

     værre måttet sige nej til pga. mangel på tider og slidte baner. 

 

6.  Diverse 

     Træningslejr via Comwell for USA-hold. Vi har fået en forespørgsel, og for os er det fint hvis 

     holdet træner udenfor vores træningstider, og det ikke kolliderer med hjemmekampe. Vi for- 

     moder at Comwell respekterer dette. 

     Vores Klub-Office ansvarlige er Jan Lund Nielsen. 

     Kommunemesterskab.  Arbejdsgruppen (Lars Birch, Lars Hvilsted, Jens Holm, Lars Nielsen og  

     Jan Lund) mødes og kommer med nærmere ang. tid mm.  Refereres til næste møde. 

     Ang. tømning af omklædningsrum efter træning og kamp, er tilgået skrivelse fra bestyrelsen til 

     SIC´s bestyrelse. Vi foreslår at man forlader omklædningsrummet senest 1 time efter kampslut, 

     eller for aftenkampes del senest kl. 21.30.  Vi afventer svar. 
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     Nye infoskærme:  Arbejdsgruppe arbejder videre med dette. Alle afdelinger har meldt ind med 

     deres behov/forslag. Lars N. sidder med fra Fodbold. 

     Birchs Fodboldprojekt : Flyttes til næste møde da Birch ikke deltog. 

 

7.  Eventuelt 

     Ønske om flere små lette mål til de yngste årgange. Ønsket viderebringes til Bjarne, med fore- 

     spørgsel om Kommunen kan tænkes at investere i dette i år (Det er Kommunen som står for ind- 

     køb af mål). 

     Status Vildbjerg Cup : 6 hold tilmeldte, U9 Drenge: 3 hold, og 1 hold fra hver af U11, U12 og  

     U14 drenge. 

     Status Kunstgræsbanen i Støvring. Vi har ikke officielt fået nogen information om bookning, 

     pris og regler for tildeling af tid.  Lars Nielsen tager kontakt med Støvring og forhører sig. 

     Melding til næste møde. 

     Fodboldskole status:  Ca. 25 tilmeldt til Miniskolen, og ca. 140 til de store. Således stort set  

     fuldbooket. 

     Byfesten:  Nedsat arbejdsgruppe hvor Erik Bundgaard er Fodbolds repræsentant. Gruppen  

     meddelt at vi regner med at arrangere Street Fodboldturnering igen i år. 

 

8.  Næste møde:   Onsdag 15/6 kl 19 i Hallen 

 

 

 

                                                                      Referent:   Søren Bojesen 

         


