
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde Fodbold 7/12 2017. 
 

 

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

 

1.  Referat fra sidste møde 2/11 godkendt uden anmærkninger 

      

2. Evaluering af gennemførte aktiviteter. 

#  Julefrokost sammen med Erhvervsforeningen 2/12. 

    De deltagende og hjælperne har oplevet festen som generelt meget vellykket. Vi har 

    fået positive tilbagemeldinger, og naturligvis forslag til forbedringer. Frem har haft et 

    stort arbejde i forberedelser og med at skaffe hjælpere, men i store træk er det lykkedes 

    fint. 

#  Hovedbestyrelsesmøde 4/12 

Mange forskellige punkter drøftedes. Økonomien i foreningen ser klart mere stabil ud 

efter det arbejde som er gjort i årets løb, og til næste møde i begyndelsen af januar skal 

afdelingerne have udarbejdet budgetforslag for 2018. Referatet udsendes til bestyrelsen 

når det kommer. 

#  Der er nu tegnet ny sponsoraftale med Intersport i Bredgade. Aftalen som er 5-årig er  

    klart bedre end den gamle, men fordrer at vi er mere konsekvente fra hele klubbens side 

    i at handle med Intersport. Intersport udarbejder en web-handel som er tilpasset hele klub- 

    ben. Handel der + klubbens handel giver en bonus.   

 

3. Aktiviteter som skal igangsættes. 

            #  Julegaver til vore trænere og ledere. 

    Planerne er udsendt på separat beskrivelse til fodboldbestyrelsen. 

    Lars N. sender aktuelle trænerlister til Jan, som står for indkøb. Søren laver julekortene. 

   

4. Økonomi 

                Det ser rigtigt pænt ud for fodboldafdelingen, hvor vi regner med et pænt overskud for  

                året. 

 

5. Diverse 

#  Fodboldprojektet.. Birch er i dialog med kommunen og håndværkere. Aktuelt lidt stil- 

    stand, men forventes at vi kommer i gang tidligt forår. Fondspengene bliver i budgettet 

    hensat til næste år. 

#  Status serie 5 og 6:  Serie 6 træner Gorm Skannerup ønsker ikke at fortsætte i 2016. Der 

    forventes et vist frafald af spillere specielt på serie 6, og derfor forventer vi at der bliver 

    et fælles serie 5 hold. Birch har kontakt til kandidat til træneropgaven. 

#  Hjælpetræner til U11 Drenge. Vi arbejder på at skaffe en ungtræner til holdet. Birch tager 

    kontakt til mulig kandidat. 
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Referat Bestyrelsesmøde dec. 2017[3330] 

 

#  Vi diskuterede om vi fortsat skulle ville ansætte vores Børne- og Ungdomskonsulent til 

    næste år, og der var almindelig enighed om at vi ønsker at fortsætte samarbejdet, hvis vi  

    kan få det ind i budgettet. 

 

#  Peter er kaldt til møde ang. DGI Fodboldskole til sommer. Prøver at få Christian Bystrup, 

    som har været leder af Fodboldskolen de sidste par år, med på mødet. 

 

6. Næste møde fastsat til 18/1 2018 kl. 19 i Hallen. 

 

 

 

 

 

                                                             Referent     Søren Bojesen 

 

 

     


