
 

   
   

 

Referat  Bestyrelsesmøde Fodbold 10/8 2016. 

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

Afbud:  Nina Vedsø, Jan lund Nielsen 

 

1.  Godkendelse af referat af møde 15/6 2016.   Godkendt uden anmærkning. 

 

2.  Aktiviteter siden sidste møde. 

     Fodboldskole  :  Vi har kun hørt positive tilbagemeldinger. Der deltog samlet over 200 

                                børn med ca. 15 trænere/ledere. 

 

3.  Byfest 18/21/8   :  Til Street Fodboldturnering akt. tilmeldt ca. 50 spillere. 

                      Vi har hjælpere på plads til Legeland, Baren fredag og Frem Teltet. 

                      Kagebagerne er klare. Fodbold-flyer: vi har ikke fået tilbud om  pænere 

                      tryk, så vi genbruger den gamle. 

    Trænermøde  :  Stor tvivl i bestyrelsen om det var nødvendigt med det trænermøde som vi plejer 

                              at have her i efteråret. Man mener at de nye tiltag med Face-bookinformationer 

                              og -debat kan erstatte mødet. Vi besluttede at gå ud med information på "Træner- 

                              hjørnet", og høre om trænerne giver udtryk for behov for et møde. 

                              Trænermøde til foråret bibeholdes, men til kort før sommerferien. 

    Turneringsopstart  :  Går planmæssigt. Dog i opstarten mange aflysninger og kampflytninger.                                                                                                                                                                                

                 Desværre har vi måttet lukke 3 hold pga. mangel på spillere:  De tidligere 

                                      U14 Drenge, U13 Piger og U17 Piger. 

 

4. Økonomi  :  Ser rigtigt fornuftigt ud, kontingentindtægterne fine og udgifterne under kontrol. 

 

5. Conventus  :  Der mangler stadig nogle OldBoys spillere fra foråret og de hold lader vi derfor 

                          "hænge" lidt endnu. Trænerne kontaktet for at få det på plads. 

                          Ellers er alle hold for efteråret oprettede. 

 

6. Diverse 

    Lukas må desværre holde som træner på U17 Drenge, men vi har fået 2 nye trænere der: Chris 

    Fredensborg og Fredrik Bælum. De er allerede  godt i gang, sejr over Støvring 4-1 i første kamp. 

 

    Har været lidt uklarhed om billigere Fitness til trænere og ledere. Vi er enige om at tilbuddet også 

    skal gælde hjælpetrænerne, og information om procedurerne lægges på hjemmesiden. 

 

    Lars arbejder videre med det fælles koncept for hele klubbens hjemmeside. 

    Kommunen har købt et system "Vinkas" til bookning af Haller, Baner mm. som vi tror kan kob- 

    les på Infoskærm så vi den vej kan løse det problem. 
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Referat aug. 2016 

 

    U16 Drenges Hollandstur i efterårsferien er godt i gang på planlægningsstadiet. Indbetaling 

    sker på oprettet "hold" i Conventus. 

 

    Birchs projekt med sparkevæg mm. præsenteres på Hovedbestyrelsesmødet om 2 uger. 

 

    Boldrum:  Desværre er der stadig meget som ikke er i orden endnu, men Birch som kontaktper- 

    son til Hallen/Bjarne arbejder ihærdigt videre med at få det hele bedre i orden. 

 

    Kommunemesterskab:  Foreløbig desværre meget få hold udefra tilmeldte. Hvis ikke der bliver 

    et rimeligt antal hold tilmeldte kan vi ikke gennemføre evenementet. 

 

    Kunstgræsbanen i Støvring:  Lars N. har ikke kunnet få kontakt med Støvring ang. vore mulig- 

    heder for at spille der. Lars arbejder videre med sagen. 

 

    Flygtningedrengene:  Vi har bare gode erfaringer fra foråret, hvor en hel del drenge har spillet 

    på 3 hold. Ordningen fortsætter i efteråret hvor forlægningen har "købt" 20 kontingenter. 

 

    Vi har bekymring omkring pigefodbolden i klubben i og med at halvdelen af vore pigehold har 

    måttet lukke her i år, så vi kun har 3 pigehold tilbage + nogle få pigespillere på de små blandede 

    hold. Vi har ikke mulighed for at opstarte pigehold for "ældre" piger, men må satse på at få nye 

    nybegynderhold i gang. Lars kontakter en mulig forælder for evt. trænertjans på sådant hold. 

    Uden forældretræner kan vi ikke starte et hold. 

 

    Lidt bekymring omkring målmandstræning. Vores tidligere målmandstræner Mia er nu blevet  

    fast tilknyttet U10 Drenge men Mia vil fortsat være behjælpelig med målmandstræningen i en vis  

    udstrækning.  Jens vil undersøge med DBU om vi den vej kan hyre en målmands- 

    træner til at komme til klubben måske fra næste forår.  Ellers fastholder vi tilskuddet på 500,- kr 

    pr. halvår til de som vælger træning på nogle af de tilbud som ligger udenfor klubben. 

 

    Næste møde fastsat til :  Onsdag d. 7/9 kl 19 i Hallen. 

 

    Årets Ungdomsafslutning foregår 28/10 i Hallen kl. 17-24. 

   Sæt kryds i kalenderen ! 

 

 

 

                                                                       Referent  Søren Bojesen 

 

 


