
 

   
   

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 12/6 2018 
 

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

                  Kurt Nørmark 

 

1.  Referat fra mødet 14/5 godkendt uden anmærkning. 

 

2. Gennemførte aktiviteter siden sidst 

 

#  SIC´s ekstraordinære Generalforsamling.  De af Frem udpegede 7 repræsentanter 

    til SIC´s Repræsentantskab er indtrådt. Efterfølgende er konstitueringen mundet ud i 

    at Forretningsudvalget på 5 medlemmer har valgt Julie Mackenhauer som ny Formand. 

    Vi ønsker Julie Til Lykke med valget, ser frem til et godt samarbejde, og accepterer at 

    Julie pga. dette udtræder af Fodboldbestyrelsen. 

#  Pigeraketten 6/6.   Som sidste år et meget godt arrangement, strålende solskin og 70 

    ivrige småpiger. Der kom 35 piger som ikke spiller fodbold endnu, så vi håber på at vi 

    igen i år kan opstarte et nyt pigehold (U5-7). 

#  Rebildløbet 9/6.   Birch lykkedes at finde de 11 hjælpere vi skulle, og løbet var åbenbart 

    en stor succes med over 800 deltagere. 

 

3. Aktiviteter som skal igangsættes 

 

#  Fodboldprojektet.    Birch har haft kontakt med Kommunen og igen bedt om godken- 

    delse.  Håndværker kan ikke komme i gang før denne er klar. 

    Birch har kontakt med håndværker og pointerer at vi forventer hurtig opstart på etable-   

    ring af sparkevæggen så snart godkendelse er klar. 

    Vi diskuterede også hvorvidt vi, når sparkevæggen er klar, skulle købe 2 tramboliner  

    (M-stationer) til at sparke bolde imod. 

    I Fodboldprojektet ligger også indkøb af frisparkstatister som nu ønskes af seniorholdet. 

 

4. Økonomi 

Ser fornuftigt ud. Vi ligger pænt under budget på udgiftsposterne, og kontingentindtægterne 

er også kommet næsten på plads efter vores seneste rykkeraktivitet. 

 

5. Diverse 

#  Kunstgræsbane.  Julie, som havde påtaget sig at indsamle information, er indgået i SIC´s 

    Forretningsudvalg, og ser sig derfor ikke i stand til at fuldføre den opgave. Ingen anden 

    i bestyrelsen har tid og overskud til at engagere sig i dette aktuelt, så lige pt. afventer vi. 

#  Fodboldskole.   Christian Bystrup som leder har gjort et virkeligt stort arbejde med at 

    rekruttere deltagere, og vi har aktuelt lidt færre tilmeldte end sidste år, nemlig 80 til maxi- 

    skolen og 28 til mini-skolen. Vi håber på at flere kommer til. 
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#  Fodboldpas.  DBU har startet udsendelse af Fodboldpas. Imidlertid ligger der store pro- 

    blemer indbygget i DBU´s system, som også påfører os i klubben et stort ekstraarbejde. 

    Lars N. er den som sidder med ”aben” og Lars arbejder sammen med DBU om at løse 

    problemerne. 

#  Vi har tilbudt de forældre som ønsker det, at få refunderet 200,- kr i kontingent for det 

    lukkede U9 Drengehold. 2 forældre har hidtil ønsket det. 

#  Tilmelding til efterårsturneringen. Kampfordeler Kurt har styr på situationen, og kommu- 

     nikerer med trænerne om de sidste detaljer. 

#  Nøgler til boldrummet.  Vi har fra Hallen fået regning på 10.000,- kr for nøgler til dørlå- 

    sen. Vi mener, at eftersom vi nu betaler leje af boldrummet (hvilket vi ikke gjorde tidlige- 

    re), så bør lås og nøgler indgå i denne ”husleje”. SIC betaler foreløbig regningen, og vi 

    arbejder på at finde en løsning med SIC. 

   Vi besluttede at få kopi af Hallens nøglelister, og derudfra se om der er tidligere trænere  

    som vi skal hente nøgler hos. 

#  Kontakt fra Hobro som har ønsket en af vore talentfulde unge til prøvetræning. Vi oplever 

    at Hobro har været helt fair i sine kontakter med spiller, forældre og os. 

#  Vildbjerg Cup – Status : 

    Vi regner med at der tager 6 hold af sted: 5 drengehold og 1 pigehold. 

#  Spørgsmål ang. Byfesten. 

    Søren hører med Frems Byfestgruppe om hvornår vi skal melde ind med aktiviteter og  

    hvornår vi får nærmere besked. 

#  Skrivelse fra seniortræner Peter Hjorth : 

A.  Fodbolde forsvinder i stort tal. Vi har et stykke tid konstateret samme, både 5`ere og 

4`ere. Vi har indkøbt MANGE bolde her i foråret. 

Vi tror at der er flere grunde hertil: bolde ”forsvinder” i læbælterne, skolen låner 

bolde og får dem ikke altid ind igen, for mange låner sine nøgler ud eller glemmer at 

låse boldrummet, nogle tager bolde med til udekampe og får dem ikke altid tilbage 

igen, nogle tager bolde med hjem. 

Vi har besluttet at gøre Skolens idrætslærere opmærksom på problemet (er sket), 

regelmæssigt optælle bolde og skrive antallet på boldautomaterne og ved nyindkøb 

fremover få Fem-logo trykt på boldene. Desuden at vi får skrevet FREM på de bolde 

vi har. 

B. Overtrækstrøjer – problemer med sammenblanding som gør det svært at finde ved 

træning og kamp. 

Vi besluttede at vi indkøber det antal overtrækstrøjer som seniorerne ikke kan trække 

ud af de eksisterende, og at de finder en metode til at sikre sig at de har disse når de 

skal bruge dem. De øvrige hold kan åbenbart finde ud af praksisen med fælles trøjer. 

C. Efterlyser ”Gule mænd” = Frisparkstatister. 

Peter tager kontakt til formanden ang. konkrete ønsker. 

D. Hjørneflag forsvinder og mangler 

Vi tror forklaringen er at der ikke tages ansvar for at de kommer ind efter kamp, og 

efterfølgende ”smides væk” af græsklipperne. Det er Kommunen som skal levere 

disse, og man kontakter Birch herom. 

E. Ekstra 11-mandsbane – revurdering af anlægget. 

Der tages kontakt med Birch, der som baneansvarlig er i gang med at se på sagen. 

F. Problem med de tætte læhegn med brændenælder mm. 

Birch har 2 gange været i kontakt med Kommunen og bedt om at få etableret en bred 

gang midt igennem alle. Intet sker, men Birch prøver igen. 
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G. Infoskærme, baneoversigt, angivelse af omklædningsrum. 

Er et erkendt stort problem. Besluttet at Lars N. og Kurt Nørmark tager et møde med 

Bjarne og forsøger at få styr på problemet. 

H. 2 nye mål er skaffet og samlet af Birch. De kommer snarest på plads. 

I. Ønske om borde-bænkesæt til opvisningsbanen. Henskydes til efter ferien. 

 

6. Næste møde fastsat til 13/8 kl. 19 i Hallen. 

 

 

 

 

 

 

 

    Referent  Søren Bojesen      

    


