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Bestyrelsesmøde 14-09-09 

Referat af bestyrelsesmøde 14. september 2009 
Tilstede: Gøran, Thomas, Mette og Ellen 
 
Referat fra sidste møde i August er godkendt. 
 
Drøftelse/analyse: 

• Kontingent: U18 piger skal synkroneres med de andre klubber. Gøran taler 
med Ove om ens kontingent for alle piger. 

• Kampfordeler stopper der skal findes en ny. Hvem er mulige?? 
 
Beslutning: 

• Banen: Højttaleranlæg kan ikke bevilges. Omtalte ”pølseskur” kan evt. 
bevilges, når det er tjent ind på salget af pølser. Gøran taler med LB herom. 

• Træner/lederfest bliver lørdag den 24. oktober. Hanne Littau laver 
indbydelserne og sender rundt til alle trænere og ledere. Festen er med 
påhæng. Fodbold betaler for mad & musik. Drikkevarer betaler den enkelte 
deltager selv. Ellen spørger Per Nielsen om han vil sørge for baren og et 
musikanlæg. Fodboldprisen overrækkes af Gøran – har vi nogen indstillinger? 
Sendes til Gøran. 

• Generalforsamling arrangeret til mandag den 16. november, Ellen reserverer 
lokaler og sætter i Nyx. 

 
Orientering: 

• Kontrakter til seniortræner er faldet på plads, eller gør det indenfor den 
nærmeste fremtid.  

• Nicky har overtaget 3. hold herrer som spiller sammen med de enkelte 
ynglinge spillere, der er. 

• Tøj: Jens N. er ansvarlig, mailer til alle trænere om, at tøjet skal samles ind, 
snarest efter sidste turneringskamp. Thomas mailer liste til Jens over alle 
trænere og Mette mailer ”tøjliste” til Jens. 

• Senior træningstøj: LB har fundet sponsorer hertil samt til vaskemaskine, 
tørretumbler og skabe. Per Nielsen vasker mod spillerbetaling.Bestyrelsen har 
intet med dette at gøre. Evt. udgifter til installation af VM og TT betales heller 
ikke af fodboldafd. 

• 10. oktober Hop & rul dag. Mette tager kontakt til Kirsten Bjerre for at finde 
fodboldafd. hjælpere denne dag. 

• Indendørs kommunemesterskaber i skolefodbold foregår 30/10 + 1/11. Gøran 
arrangerer sammen med skolen.  

 
 
Næste bestyrelsesmøde er 5. oktober.  


