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Referat af bestyrelsesmøde 19.30 – 22.00 Selve bestyrelsen mødes 19.00 

 

 
Tilstede: Gøran, Ellen, Lise (referat), Per, Jens, Thomas, David 
 
 
Drøftelse/analyse 

• Banetilsynsmand (evt. efterlønner): 
Gøran spørger Poul 

• U15-U18 piger:  
Dorte Baunbæk vil gerne være koordinator for disse årgange – møde med Dorte, bestyrelsen 
og UU skal i stand, da arbejdsopgaver skal fordeles 
 

Beslutning 

• U17 (junior) + U19 (ynglinge) drenge: 
U17 drenge hører ind under ungdomsudvalget, U19 drenge hører ind under seniorudvalget 

• Foreningsfest (udvalgsmedlemmer + bestyrelse + rekvisitmand + kampfordelere): 
Lørdag den 22. august er fastsat indtil videre hos Gøran - hvis vejret er dårligt, bliver det 
rykket til Ellen – start kl. 18.30 – Lise sender indbydelse – Festudvalg: Ellen, Jens, Lise 

• Skilt ved St. Claus: 
Ellen tjekker mail fra kommunen og giver besked videre til Claus Fynboe 

• Seniortrænere kommende sæson:  
Søren Christensen har sagt ja til, at træne 2. holdet èn gang om ugen + til kampe 
Den anden træning bliver med 1. holdet – Her er Peter Gade og Heino Olsen faste trænere 
Dameseniortrænere er Søren Strøm og Michael Olsen ; ikke helt på plads endnu 

• Udarbejdelse af plan for tilskud til stævner og cup: 
Forslag om, at udenlandstur droppes, og en tur til Vildbjerg cup bliver afløseren. Det er 
vedtaget, at det kommer til, at dreje sig om kommende U13 piger/drenge og U15 piger/drenge 
Beløbet skal afgøres på et senere møde – men opgaver som tidtagere til julestævne skal 
være for disse årgange 

 
Orientering 

• Til trænere: (Lise sende denne besked til alle trænere) 
I ugerne 27-29 er centret åbent om torsdagen – i ugerne 30-32 er centret åbent tirsdage og 
torsdage – kiosken er lukket i hele perioden – herefter normal åbningstid 

 
Bestyrelse 
Formand: 

• Ingen problemer med placering af den nye opvisningsbane 

• Mere net op mod Viborgvej + net mod syd, eks. mellem tårnene 

• Gøran og Jens tager et møde på banen med kommunen for, at få de sidste ting på plads og 
der bliver lavet et referat fra mødet, så alt er på skrift – Mette Frøjk bliver inviteret med 

• Til næste møde skal kommunemesterskab og julestævne vendes, så arbejdet med dette kan 
gå i gang 

• Gøran orienterede om kursus i Sverige – alternativ klub der gav anledning til store smil og 
undren hos de tilstedeværende 

 
Næstformand: 

• Gavekort til ungdomstrænere: 
Lise laver en liste – Jens tager ned og aftaler med Jesper i Sportigan – Lise sender derefter 
mail til alle trænere 

 
Sponsorudvalg 

• Jens stopper i udvalget, men fortsætter som ansvarlig i forhold til tøj til trænere – Jens er 
herefter adhoc 
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Ungdomsudvalg 

• Orientering om status: program for kommende sæson kommer i NYX august nummeret 

• UU skal finde ud af træningstider og antal træningsgange for de enkelte hold 
 
Seniorudvalg 

• Skal fremover bestå af èn person fra hvert hold (i sidste ende anføreren fra hvert hold) 

• Nicky stopper – David fortsætter året ud – Stine og Helle fortsætter 
 


