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Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2009 
 
Tilstede: Gøran, Ellen, Thomas, Mette, Lise (referat), Claus, Jens, David, Nicky 
 
Referater (jan + feb): Godkendt 
 
Drøftelse/analyse 
Samarbejde Mejdal om juniorpiger: 

• Mejrup, Mejdal og Tvis er i gang med planlægningen i forbindelse med dette 
samarbejde 

Skur til rekvisitter ude ved banerne: 

• Mette er blevet tilbudt en skurvogn fra KB – Jens tager kontakt til KB ang. 
skurvognen. Billede er efterfølgende blevet fremsendt til Jens.  

 
Beslutning 
Ekstraord.hovedbesty.møde: 

• Gøran og Mette tager til mødet d. 18/3 kl 17 – punktet er debatteret i 
bestyrelsen 

Visionspjece/folder: 

• Folderen er færdig og skal uddeles til alle spillere og med NYX rundt – 
deadline for kommentarer er fredag den 20. marts til Thomas. 

Kursus i kluboffice2: 

• Ellen og Pia tager på kursus, onsdag den 25. Marts (evt. også Knud og Berit) 
Lysmast/Telia: 

• Telia vil gerne leje en lysmast/opsætte en ny til en antenne – ok fra 
bestyrelsen. Mette kontakter Telia. Økonomisk kompensation ønskes. 

NYX: 

• Bestyrelsen og alle udvalg sender selv materiale til NYX – DET SKAL KUN 
VÆRE INFORMATIV MATERIALE 

• Alt materiale skal samtidig lægges på hjemmesiden 

• Ellen fra bestyrelsen er kontakt person i forhold til NYX 

• Sponsor artikler (skrevet af Pia) skal fremover kun på hjemmesiden – ikke i 
NYX. Der må gerne være en ny sponsorartikel hver måned – hvis muligt, 
gerne med billede. 

 
Orientering 
Insight-kursus i personlig effektivitet: 

• De personer der i foreningen har deltaget, synes godt om kurset 

• Et forslag om, at alle i bestyrelsen og udvalg skal gennemgå dette kursus 

• Et forslag om, at gennemføre opfølgningskurset, der foregår i klubregi 
Kontaktperson byfest: 

• Fra fodboldafdelingen deltager Per Nicolaisen 
 
Bestyrelsen 
Formand: 

• Tager til områdemøde i JBU region 2, den 26. marts 
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• Tager på kursus i Stockholm – kursus i fastholdelse af de unge mennesker i 
klubben, og integration af personer med anden etnisk baggrund end dansk – 
kurset er arrangeret af formandsklubben, som Gøran deltager i 

 
Sekretær: 

• Referater sendes altid først til Gøran + èn person fra bestyrelsen der skal 
kommentere – aftales fra gang til gang hvem denne ene person er  

• Kommentarer skal gives senest 2 dage efter, så Lise kan få referatet hurtigt ud 
til alle 

 
Sponsorudvalg 
Ny bane: 

• Baneopbygningen står sponsorudvalget for – de har allieret sig med 
professionelle håndværkere. Mette har et emne til en ”projektleder”. 

• Håber dog på frivillig hjælp fra seniorafdelingen i forhold til bande-opsætning 
Sponsorer: 

• Første sponsorarrangement er gennemført med stor succes og tilslutning. 
Tøj til trænere: 

• Bestilt trænertøj uddeles af Ellen og Lise – Jens giver besked om dato. Lise 
melder denne dato ud til alle trænere via mail. 

 
Ungdomsudvalg 
Costa Brava Cup: 

• FCM lodsedler er bestilt og ankommet (Kirsten) – skal sælges af spillerne der 
skal deltage i turen 

• Turudvalget er godt i gang med arbejdet 
Forældremøder: 

• Oversigt over forældremøder skal laves på UU møde 23/3, og afleveres til 
ungdomskonsulenten 

• Thomas har skabelon til indbydelse – sendes til UU 
 
Ungdomskonsulenten 
Målmandstræner: 

• Carsten Frost har sagt ja til, at blive målmandstræner 
 
Seniorudvalg 
Træningslejr: 

• Der er træningslejr for seniorer i weekenden den 28.-29. marts 
Holdtilmeldinger: 

• Der er styr på holdtilmeldinger 
Mere kiosksalg: 

• Udvalget mangler svar på, om de kan flytte omklædningsrum, for dermed, at 
kunne støtte kioskens omsætning bedre 

• Udvalget vil gerne gøre en indsats for flere sociale arrangementer i 
kantineområdet 

Nye medlemmer: 

• Der skal 2-3 medlemmer mere ind i udvalget – der skal være min. en fra 
damesenior men gerne 2 
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Hjælp til UU: 

• Udvalget vil gerne hjælpe i forbindelse med hvervning af 
ungdomstrænere/hjælpetrænere, men vil gerne, at UU udarbejder en 
præsentation af selve opgavens indhold – vil herefter blive delt ud blandt 
seniorspillere 

 
Adhoc udvalg 
Fodboldskole: 

• Der er udsolgt og ingen ventelister 
Microfodboldskole: 

• Der er solgt 23 ud af 48 billetter 


