
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29/5 2017. 
 

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

                   Kurt Nørmark 

 

1.  Referat fra mødet 26/4  godkendt. 

 

2.  Vi drøftede rutiner og procedurer for holdtilmelding i og med at Kurt er ny på posten. Deadline    

     nærmer sig. Vi lægger hurtig besked ud til trænerne om at tage kontakt med Kampfordeler, spe- 

     cielt hvis man har ændringer i forhold til foråret. 

     Ved kampflytninger indenfor en uge skal træner/holdleder selv stå for dette. Det giver dog af og           

     til problemer for Hallen. Indskærpes for trænerne at Hallen også skal aviseres (på Facebook- 

     gruppen) så vi er sikre på kamp- og baneplacering + omklædningsrum. 

     Dette fortydeliggøres på hjemmesiden og meldes ud på Facebook. 

 

3.  Gennemførte aktiviteter siden sidst: 

     #  Trænerkursus 28/4.  Problem med at finde figuranter. Det skal vi fremover være tidligere ude 

         med. Ellers et godt kursus. Nogle deltagere med fra andre klubber. 

     #  Hovedbestyrelsesmøde 2/5  Meget diskussion om økonomien og arbejdet på at "rette skuden 

         op". 2 samarbejdsmøder afholdt med SIC. 

     #  Afholdt 2 møder i Aktivitetsudvalget. Positivt. Foreløbig planlægges for Julefrokost i Hallen 

         2/12. 

     #  Opstartmøde for U7-8Piger.  Søren havde inviteret forældre efter en træning. Ikke så mange 

         mødte op, men de som kom var positive, og flere meldte sig som frivillige hjælpere: trænere 

         og holdledere. Så vi forventer en stor årgang her efter sommerferien. Frem til sommerferien 

         træning ved Freddy. 

     #  Konfirmationskort.  Uddelt 22 kort til vore konfirmander på U14 Drenge. 

     #  Kommunehædring i Nørager.  Rolf Poulsen, hjælpetræner på U9 Drenge var indstillet som 

         årets ungdomsleder. Rolf vandt desværre ikke men fik jo hædrende omtale. 

     #  Pigeraketten 2017.  Blev afviklet 22/5 i strålende sol. 90 piger dukkede op, hvilket var mere  

         end vi forventede. Alle havde en god eftermiddag, og vi håber på mange nye pigespillere på 

         denne baggrund. 

     #  "Rigtige mænd løbet" planlagt til 23-25/5.  Løbet blev aflyst. 

     #  Byfestmøde.  Jan Lund deltog fra Fodbold. Street Fodbold turneringen: tiden bliver ændret. 

         Vores "Basketafdeling" arrangerer noget med enten street-basket, straffekastkonkurrence eller 

         andet. 

 

4.  Planlagte aktiviteter:   

     #  Rebildløbet 10/6    Vi skal finde 10 hjælpere. Lars Birch ansvarer for dette. 

                                        Opstilling 9/6  :   Hvis nogle har mulighed for at hjælpe: tag kontakt med 

                                        Patrick eller Anne Voss. 
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     #  Byfesten.   Jan kontaktperson.  Vi skal finde hjælpere til Frem Teltet, Baren og egne arrange- 

         menter. 

 

5.  Økonomi.  Ser fornuftigt ud. Kontingentindbetalinger over forventet, og på udgiftssiden ser det 

     også fint ud. 

 

6.  Diverse 

     #  Seneste udkast til ansvarsfordeling mellem SIC og Fodboldafdelingen diskuteredes. Da vi har 

         fået gehør for vore ændringsforslag godkendtes skemaet. 

     #   Låseskifte boldrum.   Information er gået ud til alle vore ledere som behøver nøgle at afhente 

          en sådan (hvis man ikke har en fra før) i uge 22, og låsen bliver så skiftet 6/6. 

     #  Indberetning til DBU ang. uheldig episode ved U16 kamp, og korrespondence med Støvring  

         ang. kampflytninger på U14 Drenge. 

     #  Fodboldprojektet.  Kræver byggetilladelse. Lars Birch ansvarer for at den håndværker som  

         skal bygge fremskaffer nødvendig dokumentation så vi kan få byggetilladelse og komme i 

         gang. 

         Vi undersøger om det er muligt at sammenbygge sparkevæg og skur, hvilket nok vil være  

         både praktisk og billigere. 

     #  SIF  (Støvring) har inviteret til 90-års jubilæumsfest d.17/6. Søren kan ikke deltage, men Jan 

         og Lars Birch deltager. 

     #  Peter forhører om mulighed for at rekruttere lidt flere basketspillere. Bestyrelsen stiller sig bag 

         dette, men vi må være opmærksomme på, at for stor tilslutning nok må resultere i genopret- 

         ning af basketafdelingen. 

 

7.      Næste møder:   20/6 og 31/8 i Hallen kl. 19.     

 

 

 

 

                                                              Referent         Søren Bojesen 

                 


