
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde Fodbold 2/11 2017. 

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

                   Kurt Nørmark (kampfordeler). 

 

1.  Referat fra sidste møde 27/9 godkendt uden anmærkninger. 

  

2. Evaluering af gennemførte aktiviteter. 

#  Trænermøde 10/10.  Der var ikke så mange deltagende, men de fleste hold var dog 

    repræsenterede. Der var en god stemning og som vanligt livlig snak. Børne- og ung- 

    domskonsulenten Henrik Mogensen deltog, og vi luftede kommende trænerkurser i 

    klubben. Se referat fra Trænermødet. 

#  Hovedbestyrelsesmøde 12/10.  På dette diskuteredes økonomi og samarbejde med  

    Kommunen omkring lokaletilskuddet. Vi har fået en lidt anderledes beregningsmodel, 

    som er en økonomisk fordel for Frem.  

#  Sponsorgruppemøde 25/10.  Det vigtigste er at vi pt. Forhandler om ny tøjsponsor- 

    kontrakt med sportsforretning i Aalborg. Denne er bedre økonomisk end den gamle. 

 

3. Planlagte aktiviteter 

#  Ungdomsafslutning 4/11.  Vi konstaterede at alle aktiviteter var på plads. God tilslut- 

    ning, dog lidt færre store børn, beroende på at vi mangler nogle hold der. 

#  Julefrokosten 2/12. 

    Vi er i gang med at samle frivillige fra alle afdelinger. Fodbold skal stå for opstilling 

    af borde, stole, bar og scene lørdag formiddag (Old Boys), og oprydning efter festen  

    kl. 02-03. Vi skal også finde hjælpere til at servicere bordene ved spisningen + opryd- 

    ning fra bordene. 

 

4. Økonomi. 

Det ser fornuftigt ud. Vi mangler dog nogle kontingenter fra 2 pigehold + OldBoys inden- 

dørs. 

 

5. Diverse 

#  Status på Fodboldprojektet.  Vi er stødt på en del kommunal bureaukrati bl.a. angående  

    byggetilladelse, og krav om ”statisk beregning af jordbundsforholdene”. Lars Birch 

    arbejder videre med sagen sammen med håndværkeren som er entreret. 

    Vi regner sikkert med at komme i gang med sparkevæggen tidlig forår. 

#  Vi har forsøgt at få en aftale med Bjarne om en lettere procedure for Kurt at meddele 

    Hallen ang. afvikling og planlægning af hjemmekampene. Bjarne har i mail svaret at det 

    vil være vanskeligt, mens vi mener det vil blive lettere. Kurt og Lars N. aftaler møde 

    med Bjarne for at få dette på plads. 

#  Spørgsmål ang. Planlagte turneringer i Hallen. Vi har meldt ud, at vi nødig vil have  
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    turneringer i Hallen lørdage, hvor vi har vores eneste indefodbolddag. Vi forventer at DGI 

    aftaler med Hallen og melder det ud til de det berørte. 

#  Lars N. har været til ”kassererkursus” hos Kommunen. 

    Lars informerer om at Kommunen har fokus på lyset på banerne, så der kan komme bedre 

    service ved lampeskift og andre problemer. 

#  Spørgsmål om Serie 5-holdet, hvorvidt det fortsætter til foråret. SB taler med træneren. 

    Førsteholdet er rykket op i serie 4. 

 

 

6. Næste møde fastsat til 7/12 kl. 19 – begyndende med en let julefrokost. 

 

 

 

 

                                                               Referent:    Søren Bojesen 

 

 

     


