
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 28/2 2017. 

 
Deltagere: Søren Bojesen, Jan Lund Nielsen, Lars Birch, Lars Nielsen, Peter Cederstrøm. 

 

 

1. Besøg af DGI/DBU-konsulent Michael Mathiesen, som informerede om et nystartet projekt      

om teenage-fodbold:  "Det gode niveau" med målsætningen at fastholde ungdomsspillere i      

klubben. Vi tilbydes et udviklingsforløb i løbet af året med 2 workshops for bestyrelse, 

trænere og spillere. Michael sender os materiale, og vi drøfter på næste møde. 

2. Velkommen til Peter Cederstrøm, der indtræder som ny i bestyrelsen. 

3. Referat fra mødet 18/1 godkendt. 

4. Gennemførte aktiviteter siden sidst: 

a. Trænermøde 13/2    Oplevet som et godt møde med mange trænere og repræsentanter 

fra alle hold. God debatlyst, mest omkring vores besværlige økonomiske situation.  

b. Hovedbestyrelsesmøde 15/2. Handlede mest om økonomien - inden 

Generalforsamlingen. Se senere. 

c. Generalforsamling 15/2    Mest formalia med årsberetninger og valg. En del debat om 

den besværlige økonomi. 

d. Søren + Studs har haft møde med vores nye sponsor Intersport i Bredgade (som 

overtager fra Intersport Friis). Virker som en god samarbejdspartner. Der udarbejdes 

et Klubkatalog, og vore medlemmer informeres via Facebook og hjemmeside om 

afholdte klubdage hvor medlemmer får store rabatter. Man skal bare sige at man er 

medlem i Frem Skørping. Indkøb til klubben skal jo først og fremmest foretages der. 

5. Planlagte aktiviteter: 

a. Standerhejsning for de ældste børn og voksne 4/3.  Jan står for det formelle. 

b. Standerhejsning for de yngste 1/4        Søren står for det formelle. 

c. Pigecup i Hallen for U10 Piger 

6. Økonomi 

a. Der har nu været artikler i Rold Skov Bladet og Vores Avis hvor vi har beskrevet 

vores økonomiske vanskeligheder, og vi håber derved at få forståelse hos 

medlemmer og folk i byen, så vi får hjælp til vores genopretning.    

Hovedbestyrelsen har besluttet om en 10% kontingentøgning i alle afdelinger. Vi har 

aftalt et samarbejde med Erhvervsforeningen om fælles arrangementer og et fælles 

aktivitetsudvalg til at planlægge dette. Vi kommer snart at gå ud med mulighed for at 

tegne sig som Støttemedlem og melde sig til en Hjælperbank via Conventus.  Der er 

planlagt møde med SIC om vores store lejestigninger. 

7. Opgavefordelingen i Bestyrelsen blev revideret, og listen over Holdkontaktpersoner 

opdateret. 

8. Ny Kampfordeler.  Vi skal have ny Kampfordeler til sommer. Vi bedømmer at det kan være      

svært at finde en interesseret. Vi besluttede at dele opgaven, så Jan står for Holdtilmeldinger      
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til turneringerne, og at vi alle arbejder på at finde en som vil påtage sig selve Kampfordeler     

opgaven. 

9. Diverse: 

a. Der er lavet aftaler omkring Seniorholdene, hvor Peter Thorgaard Nielsen fortsætter 

som træner for Skørping 1 sammen med Peter Hjorth Jensen som Coach. For 

Skørping 2 er aftalt at Gorm Skannerup er Coach. 

b. Fodboldprojektet.  Vi har søgt 4 fonde. Det besluttes at vi starter opsætning af 

Sparkevæggen når vi har fået grønt lys fra Kommunen om eksakt placering, og 

afventer de videre dele til vi ved mere om financieringen.  

c. Retningslinjerne for leje af Støvrings kunstgræsbane besluttes og lægges på 

hjemmesiden. 

d. Boldrum:  Træboksene er nedrevet og Boldautomaterne installerede. De virker til at 

være gode. Besluttes om opsætning af flere kroge så vi får god orden på 

overtrækstrøjerne. Bjarne er i gang med at vi igen får nøgler til boldrummet. Det 

bliver den tidligere nøgle. Nærmere besked følger. 

e. Karl-Ejners forslag om mulighed for frivillig hjælp med at tjene penge til klubben og 

holdet samtidigt fik stor opbakning. Vi skriver retningslinjer til Facebook, og lægger 

ud på Facebook når vi får tilbud til klubben. Holdene kan så finde mulighederne der. 

f. "Rigtige Mænd Løbet" 24/5   medfører nogle aflyste/ændrede træninger den dag. 

g. Satsning på Pigefodbold:  Støvring har fået penge fra Nordea-Fonden til dette. 

Tilbyder 10 ekstra træninger i løbet af året. Gælder U10 - U15. Vi lægger tilbuddet 

ud. 

h. DBU-tilbud om Førstehjælpskursus. Vi besluttede ikke at søge med tanke på tidligere 

forsøg med meget lav interesse.  

i. Henrik Mogensen er kommet med forslaget om trænerkurser i foråret. Vi udsender 

indbydelse med tilmeldelse. Peter er ansvarlig.  

10. Næste møde fastsat til 27/3 kl. 19 i Hallen. 

 

 

 

 

 

   Referent    Søren Bojesen                      

   


