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Referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2012 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Claus, Per  
Ungdomsudvalget: Kirsten 
Sponsorudvalget: Søren 
Sportsudvalget: Lars O. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. januar 2012 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Den aftalte fordeling af nogle af Gørans hidtidige arbejdsopgaver ser ud til at fungere 
tilfredsstillende. 
 
Der er muligvis et enkelt udestående vedrørende afregning af lukkede hold. Mette følger op. 
 
3. Nye baner og nyt lysanlæg 
 
Claus orienterede om status for den nedsatte projektgruppes arbejde med etablering af en 
kunstgræsbane, Projektgruppen holder nyt møde den 1. marts, hvor afgivelse af høringssvar 
til kommunens forslag til lokalplan for området ved Store Claus til fritidsformål skal drøftes. 
DBU har afsat 10 af 15 mio. kr. til 11-mands kunstgræsbaner, og det er muligt for klubber at 
søge om tilskud fra denne pulje. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2012. 
 
Der var enighed om, at dagens tidligere møde med kommunen om klubbens ansøgning om 
flere baner og et nyt lysanlæg havde været positivt. Mette F. laver et kort referat fra mødet. 
 
4. Arbejdsbeskrivelse for sportsudvalget 
 
Der var enighed om, at arbejdsbeskrivelse for sportsudvalget skal være grundlaget for en 
håndbog for sportsudvalget. Arbejdsbeskrivelsen/håndbogen er ikke statisk, men vil skulle 
justeres løbende. Arbejdsbeskrivelsen drøftes med sportsudvalget.   
 
5. Kommende udfordringer for trænere i ungdomsrækkerne 
 
Bestyrelsen drøftede, hvordan klubben skal håndtere den positive udfordring, at klubben får 
flere og flere ungdomsspillere. Udviklingen stiller stigende krav til trænernes kompetencer, 
som klubben bør have mere fokus på. Dygtige og kompetente trænere er med til at fastholde 
spillere i klubben. Opdeling af i A og B hold drøftedes. Der var enighed om, at der skal plads til 
alle, men der vil naturligt nok være en forskellig opfattelse af, hvordan ressourcerne skal 
prioriteres i forholdet mellem bredde og elite.  
 
Det aftaltes, at drøfte udfordringerne med ungdomsudvalget, herunder forslag om at 
bestyrelsen deltager i forældremøder.     
 
6. Kodeks for hjemmesiden 
 
Det aftaltes, at Per prøver at lave et oplæg til kodeks for hjemmesiden. 
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7. Revision af håndbogen 
 
Pia og Ellen har revideret bestyrelsens håndbog, og de ønsker kommentarer hertil. Det aftaltes 
at gennemlæse det fremsendte materiale med henblik på drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
8. Udlevering af tøj 
 
Det aftaltes at drøfte guidelines for udlevering af tøj med ungdomsudvalget. 
 
9. Hjælp til afvikling af spejderlejr 2012 
 
Spejdernes Lejr 2012 har sendt brev med anmodning om hjælp til afvikling af spejderlejren. 
Der er vedlagt en beskrivelse af arbejdsopgaver og vagter. Det aftaltes at drøfte henvendelsen 
med ungdomsudvalget. 
 
10. Opfølgning på årsplanen 
 
Claus deltager i FCM’s informationsmøde om ”Støt din klub kampagne” den 28/2. FCM-
samarbejdet afholder i den kommende tid områdemøder. Gøran deltager, men vil gerne have 
deltagelse fra ungdomsudvalget. 
 
11. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Kirsten spurgte til muligheden for at få eget budget for ungdomsudvalget, herunder 
muligheden for at anvende flere midler end det fastsatte rådighedsbeløb på 20 % af det 
enkelte holds samlede kontingent. Det aftaltes, at ungdomsudvalget udarbejdet et 
budgetoplæg. 
 
Kirsten orienterede om, at Jyske 3-bold-stævnet er flyttet til den 17/6. Bestyrelsen 
bemærkede, at sportsudvalget gerne hjælper ungdomsudvalget med afvikling af 
arrangementet og i det hele taget, når der er behov. 
 
Guidelines for udlevering af tøj drøftedes. Det aftaltes, at ungdomsudvalget kommer med et 
oplæg. 
 
Kirsten spurgte til tidspunkt for fastlæggelse af haltider, da det er et stort ønske at få justeret 
tiderne for indendørsfodbold. Det aftaltes, at Gøran giver Michael et praj herom, idet Gøran 
bemærkede, at det bliver vanskeligt at opfylde fodboldafdelingens ønske.  
 
Det aftaltes, at ungdomsudvalget følger op på bestyrelsens drøftelse af udfordringer for 
trænerne i ungdomsrækkerne, og at der på et passende tidspunkt afholdes et møde mellem 
ungdomsudvalget og bestyrelsen. 
 
Kirsten vil viderebringe bestyrelsens ønske om, at ungdomsudvalget er præsenteret på FCM-
områdemøder. 
 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Søren orienterede om sponsorudvalgets budget for 2012. Endvidere orienterede Søren om, at 
fordelskortet allerede bliver brugt en del.  
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Gøran og Claus F. deltog i kommunens sponsormøde den 22/2. Udbyttet var forholdsvis 
begrænset. 
 
Møde med sportsudvalg: 
 
Lars redegjorde for sportsudvalgets oplæg til arbejdsbeskrivelse og fremlagde sportsudvalgets 
oplæg til budget for 2012. Det aftaltes, at bestyrelsen gennemgår materialet og kommer med 
eventuelle kommentarer. Dog fastslog bestyrelsen, at det er bestyrelsen som ansætter 
trænerne på baggrund af oplæg fra sportsudvalget. 
 
Lars orienterede om, at der i weekenden den 10-11. marts afholdes fællestræning med 
spisning og overnatning for herrer og damer. Sportsudvalget planlægger flere arrangementer 
for både herre og damer. Det overvejes om, U 18 piger også skal deltage. 
 
Lars oplyste, at sportsudvalget gerne vil hjælpe ungdomsudvalget med afvikling af 
arrangementer, og i øvrigt når der er behov.  
 
12. Eventuelt 
 
Gøran oplyste, at han kender en, som muligvis er interesseret i at overtage opgaven som 
kampfordeler fra sommer, hvor Pia stopper.  
 
Det aftaltes at sende 200 kr. til DBU i forbindelse med indvielsen af det nye DBU-fodboldcenter 
i Tilst. 
 
Gøran orienterede om, at Poul J. vil indkøbe en buskrydder.  


