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Bestyrelsesmøde 16-06-08 

Bestyrelsesmøde 19.30 – 22.00 Referat 16 juni 2008 

Tilstede: Jens, Pia M, Thomas, Bente, Mette, Ellen, Pia J, Gøran. 
 
Godkendelse af sidste referat. Godkendt, bortset fra rettelsen: Thomas stopper ikke som webmaster 
foreløbig - og til den tid finder vi i fællesskab en anden. 
 
Besluttet:  
Gavekort til trænere sendes pr brev. Pia J 
Pia sender trænerliste til Mette, så vi tjekker om vi har alle trænere med, så sendes  
 
Uddannelsesplan: Vi følger Klaus Gertsens forslag fra JBU. Det kommer senere. 
 
Drøftet: 
Lørdag 1/11-08 fodboldafslutning. 
Skal vi lave fest for alle, der har relation til fodboldafdelingen? Fx alle Træner/ledere, oldboys, 
seniorherrer, damer fra ynglinge og op. Fodboldafslutningsudvalg nedsættes næste gang – deres 
kompetence afklares. 
 
Udefrakommende træner: Kirsten og Gøran mødes med ham. Gøran ringer lige til Jørgen H., Ellen 
nævner det for Carsten. Vi vil vide, hvad trænerens ønske handler om og som udgangspunkt 
velkommen uden løn.  
 
Orienteret: 
Fodboldstøvler i centret, når det nye byggeri er færdigt: Gøran og Thomas har været til møde 
med centerbestyrelsen. Det er rigtig dejligt at vi har mødt forståelse for at støvler kan være ok 
igennem den kommende indgang i ”bananen”. 
Vi foreslår en støvlevask før vi går ind i bananen, så man kan gøre dem mest rene inden man går 
igennem. Ved etablering af støvevask ønsker vi en rist i jordhøjde, det fungerer bedst.   
Hvad med støvlevask ved de nye omklædningsrum? Thomas taler videre med centerbestyrelse. 
 
Senior- og Ungdomsudvalg har en informationsopgave når det nye center står færdigt, for at sikre at 
trænere og spillere sammen bliver bekendt med den aftalte støvleadfærd.  
 
Kasserer:  
Mette udleveret kontingent og rådighedsbeløb oversigt for alle hold. 
 
Senior: 
Betaler man fuld kontingent på ét hold, er bestyrelsens holdning at man ikke skal opkræves penge for 
en kamp, når man bliver bedt om at hjælpe på et andet hold. 
Jens tager det med tilbage til OB holdet. 
Hvis der er et problem, så bør man kigge på om ikke man har for mange hold tilmeldt i 
seniorafdelingen. 
Umiddelbart foreslår bestyrelsen følgende: Der betales fuld kontingent for det hold man spiller på. 
Hjælper man et andet hold, så må dét hold selv stå for at betale. Vælger man som spiller at spille på 
to hold, betaler spilleren fuld kontingent for begge hold.  
 
Lidt holdproblemer m. aflysning i utide: Mette tjekker, hvilke hold der betaler bøder - derudfra kan 
vi tage stilling til om der skal være en konsekvens ved gentagne bøder. Punkt til næste gang. 
 
2. holdstræner: Rene fortsætter som træner i efteråret. Thomas sender ny kontrakt til Gøran og 
Gøran underskriver. Til foråret forventer vi at skulle finde en ny. 
 
Boldrum: Thomas vil gerne at døren skal holdes lukket og kun med adgang for trænere. Foreslår 
også at dunke og kegler anskaffes til alle hold. (ikke afklaret endnu, afventer økonomi) 
Thomas laver et udkast til regler for rummet som godkendes af ungdomsudvalget. 
 
Thomas foreslår en ny form for stævne i Mejrup for ungdom. Et intens stævne og korte kampe som 
han oplevede i Tyskland. Som sommerstævne. Ingen beslutning taget. 
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Træningsredskab sockerpal. Thomas undersøger hvad de koster, derefter afklares om vi skal anskaffe 
en flok og vi kan fx planlægge en happening senere. 
 
Ungdom: 
Trænermøde - forslag om målmandstræner. Per Nicolaisen har emner, Lars Nielsen har også. Ønske 
om at gøre målmandsjobbet mere attraktivt/opprioriteret. Der er ønske om at der er en ekstra træner 
decideret til det. Ungdomsudvalg arbejder videre i den retning. 
 
Pia sender mail til trænere om gavekort og Mc donaldscup – reminder om tilmelding. 
 
Næste møde i ungdomsudvalg er 11. august. 
 
Sponsorudvalg:  
Nye sponsorater i udkast. Vi ønsker beløb på returbeløb på sponsorater. Mette beregner, hvad det 
koster – men vi arbejder ikke videre med at indhente flere sponsorater lige nu, fordi opvisningsbanen 
ikke er klar før tidligst i 2009. vi går tidligst i gang med at planlægge næste fase til oktober 08. 
 
Søren har meddelt at han holder i sponsorudvalget. Det er vi kede af at høre, men tusind tak for 
indsatsen i sponsorudvalget! ☺  
Vi skal arbejde på at finde flere til sponsorudvalg. 
 
Siden til Nyx: skal indeholde nyt fra fodbold, hovedpunkter. Pia står for at koordinere input. 
 
Fodboldskole:  
Opgaver er næsten uddelt. Fodboldskolen arrangeres af ad hoc udvalget og udvalget supplerer selv 
med medlem og finder arbejdskraften. De har mange nye tiltag i år: bla søgt om sundklub-præmie. 
 
Forældrehjælp:  
Haft møde med Klaus (JBU), håndbold og gymnastik. Ellen, Bente og Pia J af sted til næste møde på 
torsdag d. 19/6.  
 
Forespørgsel om værtsskab i indefodbold i 2009. Herresenior, damesenior. Tilbagemelding er: vi vil 
gerne have tilbudet en anden gang. 
 
Punkt til næste møde: Telefonpenge og andre godtgørelser, hvem får det og hvor meget. 
Budget/status, Fodboldskole, Træningsredskab sockerpal, Holdproblemer med afbud og bøder. 
Visionsgruppemøde. 
 
Mødeplan 2008 - Sidste mandag i hver måned: 
25. august, 29. sep., 27. oktober, 24. nov.15. dec. 


