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Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2012 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per  
Ungdomsudvalget: Michael 
Sponsorudvalget: Afbud 
Sportsudvalget: Ingen mødt 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2012 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Der er indgået aftale med Fys & Fitness Nupark om skadesbehandling. 
 
Kommunen har meddelt, at klubben kan fremsende oversigtskort med angivelse af placering af 
rekvisitskuret, hvorefter kommunen vil kontakte klubben for et møde, hvis placeringen giver 
anledning til spørgsmål fra kommunens side. Per indsender oversigtskort til kommunen.  
 
Claus orienterede om trænermøde den 9/10, hvor det aftaltes at arbejde på nedsættelse af et 
herreseniorudvalg og et dameseniorudvalg til erstatning for sportsudvalget. Det er tanken, at 
hvert udvalg skal have sit eget budget. Bestyrelsen var enig om, at dette også bør gælde 
ungdomsudvalget. 
 
Claus orienterede kort om FCM Klubsamarbejdets repræsentantskabsmøde den 23/9.  
 
3. Sportspriser 
 
Det aftaltes, hvem bestyrelsen vil tildele årets fodboldpris.  
 
Gøran undersøger, hvornår fristen er for ansøgning om DBU-nåle. 
 
4. Træner-lederfest den 3/11 
 
Mette har tidligere tilkendegivet at ville sørge for maden. Per spørger Ellen om hjælp til det 
praktiske. 
 
5. Generalforsamling den 21/11 
 
Gøran og Per modtager ikke genvalg. Emner til bestyrelsen drøftedes. Per sender annonce til 
NYX. 
 
6. Forslag til retningslinjer for udlandstur 
 
Michaels oplæg til retningslinjer drøftedes, og det aftaltes at orientere ungdomsudvalget om 
bestyrelsens synspunkter. 
 
7. Orientering om hovedbestyrelsesmødet den 3/10 
 
Claus orienterede om mødet i hovedbestyrelsen.  
 
De nye vedtægter er endnu ikke færdigbehandlet. 
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På baggrund af sag rejst af Fitness blev det på mødet aftalt, at et ekskluderende medlem har 
ret til at rejse beslutning om eksklusion overfor generalforsamlingen. 
 
Den økonomisk trængte situation omkring kiosken blev ligeledes drøftet. Økonomien er 
underskudsgivende på hverdage, og der har i de senere år været en omsætningsmæssig 
tilbagegang. Forskellige modeller til opretholdelse af driften overvejes, og centeret arbejder på 
et oplæg.    
 
8. OK-aktivitet 
 
Bestyrelsen var umiddelbart uforstående overfor, at OK-aktiviteterne øges og tidspunkterne 
ændres. Gøran kontaktede på mødet Mette F. for en afklaring. Det aftaltes, at Gøran kontakter 
Per Hedegaard. 
 
9. Opfølgning på årsplanen 
 
Udsat. 
 
10. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Michael redegjorde for oplæg til retningslinjer for udlandsture.  
 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at tilbuddet omfatter U14, U15 og evt. U17 drenge samt U15 
og U18 piger. Klubben yder et tilskud på 5.000 kr. pr. deltagende U-hold. Hver deltager skal 
ved tilmelding indbetale et beløb (i oplægget foreslås 800 kr.). Det indbetalte beløb kan helt 
eller delvist tilbagebetales afhængig af, hvor mange midler, turudvalget kan skaffe. 
Turudvalget udarbejder et budget for den pågældende udlandstur.    
 
Gøran orienterede om kontakt til Borbjerg om et muligt samarbejde, men der er endnu ingen 
afklaring.  
 
Claus orienterede om, at et samarbejde med Måbjerg også overvejes. Det understreges, at 
begge klubber skal have fordele af et evt. samarbejde.  
 
Michael orienterede om, at Torben B. planlægger at afholde en ”visionsdag”, og at bestyrelsen 
vil modtage et oplæg. Michael orienterede ligeledes om muligheden for at anvende Dropbox og 
om, at Kirsten B. arbejder på et oplæg om uddeling af gavekort.  
 
Bestyrelsen bad udvalget om at udarbejde et oplæg til budget for 2013.  
  
Møde med sponsorudvalg: 
 
Der var afbud fra sponsorudvalget.  
 
Møde med sportsudvalg: 
 
Ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op. 
 
11. Eventuelt 
 
Det aftaltes, at holde møde med Casper D. den 22/10 kl. 19.00. 
 
Gøran orienterede om, at Ove træner U18 piger i yderligere et halvt år.  


