
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 26/4 2017. 
 

Deltagere:  Søren Bojesen, Lars Birch, Peter Cederstrøm, Lars Nielsen, Kurt Nørmark. 

Fraværende:  Jan Lund Nielsen 

 

1.  Referat fra mødet 27/3 godkendt. 

 

2.  Afdelingens Pigefodboldrepræsentant Freddy Pedersen deltager. 

     # Freddy har via sociale medier og mund-til-mund metoden lykkedes med at få nu 27 nye pige-    

     spillere i aldersgruppen 5-8 år til træning. Det er et helt overvældende antal, og det kræver nogle      

     flere hjælpere/trænere blandt forældrene. Freddy har kontaktet nogle forældre som overvejer. 

     Vi beslutter at ved træningen onsdag d. 10/5 kommer SB og hjælper + at vi inviterer til et kort  

     "forældremøde" efter træningen, hvor vi informerer om klubben, muligheder og "krav" om for- 

     ældremedvirken hvis vi skal lykkes med at få pigerne i gang med fodbold. 

     Vi forhører foreløbig om et par store drenge vil være hjælpetrænere på holdet. 

     Ungdomskonsulenten Henrik kobles ind, kan ikke 10/5, men kommer til træningen 17/5. 

     # Pigeraketten 22/5 :  Der bliver snart uddelt indbydelseskort og opsat plakater i skoler og SFO i 

     Skørping og Hellum. 

     Udfordring at finde nok hjælpere, eftersom disse skal være over 15 år og deltage mellem 14 og  

     19.  Birch hører med SFO, og alle tænker til og ser om man kan finde et par stykker. Dette mel- 

     des ind til Freddy.  Freddy hører med DBU om vi evt. skal forsøge at byde 5´te klassespigerne 

     med, så vi kan styrke U11 Pigeholdet. 

     #  U11 Piger og U14 Piger er desværre nu så få at de ikke kan stille hold, men kun træne. Vi kan 

     kun forsøge med samarbejde med hinanden eller U9-10 Piger. 

 

3.  Aktiviteter siden sidste møde: 

     #  Standerhejsning 1/4.  Godt arrangement med fremmøde af ca. 35 af de yngste spillere. Vejret 

     var fint og pølserne bagefter gode. 

     #  Artikel i Rold Skov Bladet med opfordring om at tilmelde sig som Støttemedlem el. Hjælper. 

     #  Sponsormøde 29/3.  Div. spørgsmål drøftedes. Grønt lys for opsætning af reklameskilte i  

     Hallen. Flere hold er begyndt at ønske navnetryk på trøjer. 3 fodboldhold har foreløbig fået. 

     Spillerne betaler da selv trøjen + navnetrykket, mens vi står for øvrig tryk. Man ejer så trøjen. 

     #  Fodboldprojektet:  Vi kan nu gå i gang med sparkevæggen, og senere skur mm. Vi har fået 

     15.000,- kr fra Spar Nord Fonden og 20.000,- kr fra Sparekassen Himmerland - Fonden. 

     Birch ansvarer for at håndværker går i gang. 

     #  I samarbejdsgruppen mellem Frem og SIC har der været 2 konstruktive møder omkring vores      

      fælles økonomi. Fra Frems side ser vi på hvordan vi kan begrænse/optimere vores omkostninger  

      uden at det går ud  over SIC´s økonomi. SIC ser på hvordan de kan økonomisk optimere deres  

      virksomhed. 

 

4.  Aktiviteter der skal igangsættes inden næste møde: 
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     #  Trænerkursus 28/4:  Vi har lykkedes med at få 7 trænere tilmeldt, og der kommer 6 udefra. 

     Freddy finder nogle pigespillere til kl. 16.30 - 18, og U11 eller U14 Drenge finder spillere til 20- 

     21.15. 

     #  Pigeraketten 22/5     se ovenfor under 2. 

     #  Konfirmationskort til vore konfirmander.  SB ansvarer. 

 

5.  Økonomi.   Kontingentindbetalingerne strømmer ind. Nogle hold ligger efter.  SB tager kontakt 

     med Old Boys, og kontaktpersonerne tager kontakt med "sine" hold ved behov. 

     Ser ellers fornuftigt ud i månedsopgørelsen. 

     Meget få tilmeldte Støttemedlemmer og til Hjælperbanken. Vi må nok starte yderligere hverve- 

     aktivitet. 

 

6.  Informationsstrategi. 

     Vi diskuterede hvordan vi kan forbedre informationen fra Fodboldafdelingen ud til medlemmer, 

     trænere og offentligheden. Mange mennesker har for lidt indblik i vores forening. 

     Vi besluttede at oftere udsende information om nyheder, hjemmekampe og passende generel in- 

     formation. Vi vil benytte Hjemmesiden, Facebook og til offentligheden Facebookprofilen " 9520 

     Skørping". 

     Kurt Nørmark vil stå for kontakten til "9520 Skørping" og Lars N. for hjemmeside og egen  

     Facebook. 

 

7.  Ny Kampfordeler.  Kurt Nørmark er nu tæt på at overtage ansvaret fra 1/5.  Kurt behøver at  

     komme ind i sagerne successivt med hjælp fra Lars Hvilsted, DBU og DGI og med støtte fra 

     bestyrelsen. Kurt er oprettet på Hjemmesiden. 

 

8.  Diverse  

     #  Ansvarsfordelingsskema udarbejdet af SIC diskuteredes. Vi var enige om nogle ændringer  

     som meddeles til SIC (Bjarne). 

     #  Rebildløbet, hjælpere.  Birch melder at han finder det antal hjælpere som fodbold skal stille. 

     #  Boldrum.  Birch har fået god orden på meget af tilbehøret. 

         Vi nærmer os nu at vi går tilbage til almindelig nøgle til låsen. Bjarne får tilstrækkeligt med 

         nøgler hjem, vi leverer liste med trænernavne, hvor trænerne så kvitterer nøgle ud hos Bjarne 

         og ugen efter udskiftes låsen. Nærmere information sendes til trænerne. 

     #  Byfest.  Fra Fodbold forventer vi at stille op med det vanlige: Street Fodbold, hjælpere til  

         Legeland, Frem Teltet og Baren.  Vi kan evt. byde ind med Street Basket. 

     #  Aab-træner kører nogle træningspas i Arden. Information sendes til trænerne. 

     #  De hold som ønsker en kampbold sender mail til Søren. Kampbold må låses inde i skab eller 

         tages med hjem, mens alle andre udendørsbolde SKAL findes i boldautomaterne. 

 

9.  Næste møde:  29/5 kl 19.00 i Hallen 

 

 

 

                                                           Referent      Søren Bojesen 

     

          


