
 

   
   

 

Referat fra Trænermøde 10/10 2017.   

 

 

1. Kort præsentation af deltagerne. Kun 2 af ungdomsholdene var ikke repræsenterede. 

 

2. Børne- og ungdomskonsulenten Henrik Mogensen. 

Henrik har nu arbejdet i Frem i flere år. Kontrakten udløber ved nytår, men både vi og 

Henrik arbejder på en fortsættelse i nogen form. Økonomien kan jo gøre at vi må købe 

færre timer næste år. 

Der bliver en del ændringer i træneruddannelserne i 2018 med C1 og C2-kursus, hvor- 

efter man kan gå videre til B1-kursus. Der vil være overgangsordning for de som har  

nogle C-kurser. Vi vil fremledes forsøge at afholde kurser ”hjemme” i klubben, men pga. 

de uklare ændringer vil vi vente til foråret. 

Hvis I fortsætter træninger ude i oktober-november har Henrik tid til at komme og hjælpe 

jer og opfordrer til at I tager kontakt med ham. 

 

3. Den nye kampfordeler: Kurt Nørmark. 

Forhørte med trænerne om de bruger ”Begivenheder” på ”Trænerhjørnet” til at planlægge 

kampe, men alle trænere bruger DBU´s og DGI`s hjemmesider. Vi blev derfor enige om at 

vi prøver at få en aftale med Hallen om at de gør det samme så vi slipper ”dobbelt 

bogføring”. 

Kurt vil ikke kontaktes på FaceBook men på mail. Se derfor til at jeres mailadresser på 

hjemmesiden altid er opdaterede. 

 

4. Vores sponsormand Henrik Studsbjerg var desværre forhindret. 

Informerede om at flere hold nu køber træningsdragter med navnetryk til rabatteret pris, og 

at nogle hold også køber spilletrøjer med navnetryk til egenbetaling. I disse tilfælde har der 

været problemer med at strømper forsvinder, og at spillerne møder op til kampe i forskellige 

farver strømper. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt.                                                          

VI SKAL SPILLE I KLUBDRAGTEN, HVILKET OGSÅ ER BLÅ STRØMPER ! 

Forslaget om at de som køber spilletrøjer også betaler 30,- kr for strømperne og så holder 

styr på disse og bruger dem i kampene. Der var enighed om dette. 

 

5. UNGDOMSAFSLUTNINGEN. 

Foregår lørdag d. 4/11 – på opfordring fra tidligere trænermøde afvikler vi det nu dagtid kl. 

10 – 17.  Vi opfordrer alle trænere og holdledere om at medvirke og som vanligt hjælpe med 

coaching af holdene, og deltagelse i indmarchen og kort præsentation af holdene. 

Tilmelding som vanligt på talon til cafeteriaet. Indbydelse er udsendt til alle og ligger på 

hjemmesiden og i cafeteriaet. 
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6. Indendørs træningstider. 

Birch viste skemaet. Hvis man kan bytter tider meddeles Birch. 

OBS: Der vil kun være opsat bander i Hal 1, så vi regner med Futsal-spil i Hal 2. 

Hvis man har voksne mennesker som vil opsætte – og nedtage – de gamle (tunge) bander i 

Hal 2, så er det OK. 

Hvert hold som spiller inde har 1 (-2) indefodbold (til kamp), men træner ellers med 

udeboldene. De som vil spille Futsal får futsalbold. Meddel til Søren hvis I mangler disse 

bolde.  Disse bolde må være låst inde i jeres skabe (eller opbevares hjemme). 

INDENDØRSSÆSONEN STARTER LØRDAG D. 28/10.  Se ellers hjemmesiden. 

 

7. Status Boldrummet. 

Vi oplever at vi har fået bedre styr, så vi ikke mister så mange bolde. OBS bolde er dyre, og 

det er vigtigt at altid få lige så mange bolde med ind som I tager ud ! 

I skabene må ikke indlåses: træningsbolde, toppe og andet træningsudstyr, overtrækstrøjer. 

Vi forsøger at få lys over døren. 

 

8. Conventus 

Vi oplever at det generelt går klart bedre med tilmeldinger inden turneringsstart, men der er 

plads til forbedringer. Trænerne skal være oprettede så de kan følge deres hold og 

kontrollere at kontingenterne bliver betalte. Ved oprettelse tag kontakt med Lars Nielsen. 

Vigtigt at alle betaler, både fordi kontingenterne udgør ca. halvdelen af vores indtægter, men 

også fordi det er forudsætningen for at vi får kommunalt tilskud. 

 

9. Information om at vi er i gang med at forhandle en ny og bedre sponsorkontrakt med 

sportsforretning i Aalborg. Det vil indebære at vi skal handle alt til klubben der (hvis det 

forhandles), og at alle medlemmer opfordres til at lægge sin sportshandling der. Nærmere 

information følger. 

 

10. Økonomi.                                                                                                                                

Det begynder at se lidt lysere ud for klubbens økonomi. Vi har jo øget kontingenterne og set 

på de kommunale tilskud, og har haft en god dialog med SIC og kommunen om hvordan vi 

kan optimere vores virksomhed. Arbejdet pågår løbende. Vi håber på et pænt overskud fra 

julefrokosten. 

 

11. Børneattester.   

Påmindelse om, at ALLE ledere i Frem (over 15 år) skal aflevere børneattest hvert andet år. 

Der kommer opdateringer hvert kvartal. Informationen ligger på hjemmesiden. 

 

12. Vintertræning udendørs. 

Hvis banestandarden er OK må I fortsætte udendørstræning. DOG: Tag ansvar for ikke at 

ødelægge banerne. Giv besked til Birch/hallen hvis I oplever at banerne bliver for dårlige. 

Der vil så udgå besked om at vi lukker visse eller alle baner for fortsat træning. 

Vi har lavet en aftale med SIC om ansvarsfordelingen mellem os og SIC om forsk. ting. 

Denne aftale lægges på Hjemmesiden. 

 

13. Vores Pigekoordinator Freddy informerede om arbejdet med flere piger i klubben. 

Vi har jo lykkedes med at få opstartet et stort U8/9 Pigehold på ca. 25 piger, og planen er at 

til foråret se om vi kan få endnu et (yngre) pigehold i gang. 
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14. ”Trænerhjørnet” på Facebook. 

Flere har tidligere oplevet en noget dårlig tone i en del indlæg. Det er blevet klart bedre, 

men vi opfordrer alle til at holde en god tone fremover – i den gode ånd vi har i klubben. 

 

15. God orden i omklædnings-rummene ! 

Fra hallen meldes, at I er blevet bedre til at børste støvlerne af efter brug. 

Dog skal følgende respekteres: 

1. Man går ikke ind i omklædningsrummet med fodboldstøvler efter brug.  

2. Rengør støvlerne godt inden I tager dem med ind. 

3. Der må ikke medbringes egen mad og drikkevarer i omklædningsrummet. Køb i 

cafeteriaet (god pris). 

4. Rygning er forbudt i omklædningsrummet. 

5. Ryd op efter jer inden i går ! 

6. Ved sen træning og kamp skal omklædningsrummet være forladt senest efter 1 time. 

 

16. Opstregning af baner. 

I behøver ikke at kontakte hallen ang. Dette. Hallen opstreger baner efter kampplanen. 

 

17. JULEFROKOST LØRDAG D. 2/12 I HALLEN. 

 

Som alle vel ved afholder vi dette arrangement i samarbejde med Erhvervsforeningen. 

Hele overskuddet går til vores ”slunkne” pengekasse. 

Det er derfor vigtigt at vi alle hjælper til, og en del hold vil blive pålagte at stille med et vist 

antal hjælpere til div. opgaver før, under og efter festen. 

Nærmere information følger til pågældende hold. 

 

 

 

 

 

 

                                          Referent             Søren Bojesen 

 

 

 

 

 

 

 

   


