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Referat 14. juni 2010 
 

Referat bestyrelsesmøde 14/6 - 2010 
 
 
Tilstede:  Mette, Per, Ellen, Kent (referant), Gøran. Kirsten (UU) Claus (SPU) 
Lasse og Christina (SU) 
 
 
Referat: Referat fra maj godkendt 
 
Budget: Ikke behandlet – på til næste møde 
  
Fodboldskole:  
 
Der kommer  288 deltagere, 18 trænere, 18 assistenter og mange frivillige 
køkkenhjælpere. Derudover får vi specielt konsulentbesøg fra DBU i løbet af ugen og 
der kommer filmhold fra DBU om onsdagen for at optage fodboldmateriale/spillere til 
kommercielt brug 
 
Zumba: Vi kan forstå at den beslutning der blev taget på sidste 
hovedbestyrelsesmøde,omkring Zumba, er blevet omgjort således den eksterne 
Zumba instruktør der var tale om, er blevet udskiftet med en aftale med Sus 
Lynggaard på åbenbart andre vilkår! 
Gøran bedes checke med Hovedbestyrelsen, hvad der er sket i den sag!  
 
Forløb i seniortræner ansættelsen:    
 
Lars Bræmer og Lasse Weyhe kan tage kontakt til træneremner, og forhøre om 
deres krav og forventninger. Emner incl. deres krav og forventninger skal meddeles 
bestyrelsen – således bestyrelsen har styr på den reelle ansættelses-proces.   
 
Træner situationen herre skal drøftes på til august mødet! 
 
Byteambuilding 4/9: 
 
 Vi går ud fra vi får en liste med de folk som de skal bruge – Mette kan spørger Inge 
& Alex om de vil  stå for at skaffe de hjælpere som vi skal bruge!  
 
Store Gådag 18/9: 
 
Tilmeldingsfrist er overskredet – Men høre heller ikke ind under fodbold. 
 
Opsummering: 
 
Skur: Per har fået tilsagn fra kommunen om at det er Ok med nyt skur, under 
forudsætning af at de ingen omkostninger har ved det. Der skal naturligvis søges om 
byggetilladelse – Per arbejder videre med den sag. 
 
Sponsortårne: Afventer at der kommer krav/nyt fra kommunen 
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Fra årsplanen: 
Nyx: intet 
Websiden: Kent sætter Lørdag den 30/10 i kalenderen  til træner/lederfest 
 
 
Ungdomsudvalg: 
 
Trænersituation: 
 
U15 Drenge  – Knud Poulsen stopper og der skal findes en ny  
 
U11 drenge Henrik fortsætter, men Gert holder, evt kan U17 træner ned og hjælpe 
Henrik, da Gert stopper! 
 
Ungdomsudvalget påpeger, som vi alle ved, at der er pres på  banerne – og der 
sommertider kan være ”kaos” med 3-5-7 mandsmål over det hele. 
Der er trænermøde fredag hvor dette evt . kan vendes. Der er ansøgt om flere baner. 
 
Der skal rekrutteres nye medlemmer til ungdomsudvalget  gerne/min. 3 personer – 
gerne fodbold forstand og forståelse. – (Gert fra U11 stopper som træner, det er da 
et godt emne….  )  
 
 
Sponsorudvalg: 
 
Sponsorkoncept  
 
Der blev fremvist et sponsorkoncept brochure, det skal til gennemsyn og godkendes. 
af Hovedbestyrelsen, men det ser lovende ud.  
 
Tøjaftale:  Claus havde udkast til aftale med tøjsponsor  med – Der er nogle punktet 
der skal rettes. Claus fik rettelser med. Det kan først godkendes efter hb møde 
 
Der holdes sponsor Golfarrangement 18/8 i Borbjerg 
  
Manglende sponsorbetalinger:  Mette sender en mail 1 gang om måneden til Claus ! 
 
 
Seniorudvalg: 
 
Trænersituationen Damer:  
Vi håber, der kan forlænges med Dorte og Ulla  – og der er et træneremne til 2. 
holdet – det arbejder Gøran med. 
  
Herresiden: 
 
Der er kommet nye trænere – til 2 hold og 3 hold. 
 
Der skal laves en løn/prisramme for træner teamet på 1. holdstræner 
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Som vanligt bliver der drøftet manglende betaling af kontinget fra herresenior. 
Mette lave et stort opslag på websiden,  om de manglende betalinger af kontingent, 
og har desuden lavet en speciel aftale med Lasse, om at han presser på med at få 
spillerne til at betale, Mette sender liste til Lasse. 
 
Næste møde: mandag den 16/8 2010 
 
Bemærk venligst den ændrede struktur: 
Bestyrelsen mødes kl. 18,00 
Ungdomsudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,00 til 20,45 
Sponsorudvalget deltager med 1 repræsentant fra 20,45 til 21,15 
Seniorudvalget deltager med 1 eller 2 repræsentanter fra 21,15 – 22,00 

 


