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Bestyrelsesmøde 26-05-08 

Referat Bestyrelsesmøde d. 26. maj 2008 
Deltagere: Ellen, Gøran, Pia J, Mette, Lotte, Thomas 
 
Beslutning 
 
Årets godtgørelse til trænere: gavekort til Sportigan (undtaget kampfordelere). Pia 
sender orienterende mail om, hvornår der udleveres gavekort og at hvis man absolut 
ikke ønsker gavekort til sportsbutik, så kan kontanter udbetales via webbank. 
 
Spillerdragter: vi lader det gamle spillertøj stå indtil videre til efteråret. På dagsorden 
igen i oktober. Mette tjekker op mht. eksport af tøjet. 
 
Byfest og Fodboldbordet: vi ønsker ikke genstand for evt. størst bord i år. 
 
Konsekvens Old boys spiller. Søren gives 28 kalender dages karantæne fra 
hændelsestidspunktet. 
Drøftelse 
Fremover foreslår bestyrelsen følgende regelsæt: En forseelse, der er til direkte 
rødt og hvor der ikke er indblandet vold vil klubben ikke blande sig i, konsekvensen 
følger JBU’s dom. 
Hvis der udøves en forsætlig voldelig handling giver klubben straks pågældende 28 
kalender dages karantæne fra hændelsens tidspunkt uanset, hvad JBU giver. Er 
JBU’s dom hårdere følges denne. 
Utilstedelige handlinger med rødt kort og som sætter klubben i særlig forlegenhed/ 
giver et særligt dårligt omdømme, gives samme straf som JBU. 
Der kan generelt gives strengere straf ved individuelle vurderinger. Dette besluttes i 
bestyrelsen efter dialog med pågældende og holdleder/træner. 
 
Fremover foreslår bestyrelsen følgende regelsæt: Unge u. 18 som klubben 
inviterer til fester med relation til klubben må ikke indtage alkohol. Fx fodboldskole, 
afslutningsfest. (ved byfest/halbal, gælder mgu’s regler). Unge u. 18 år må i centret 
ikke drikke alkohol. Mod forevisning af skriftlig tilladelse fra forældre kan det dog 
tillades at indtage max. 2 genstande. Unge u. 16 må under ingen omstændigheder 
indtage alkohol. 
Der overvejes, hvor vidt fodboldskolen holdes fri for alkohol og evt. fast sluttidspunkt 
for festen. 
 
Webmaster: Thomas finder selv én ny, når…hvis han bliver træt…. ☺, men det 
kører super nu, så! 
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Orientering  
 
Bestyrelse 
Kasserer: samtlige hold har fået girokort. Lotte følger op med U5 og U6. 
Mette sender mail ud om status på holdpenge i juni måned. 
 
Forældreinvolvering: Ellen og Pia har været til møde d. 7. maj med gymnastik, 
håndbold og fodbold samt Klavs Gertsen fra JBU (i alt 7 deltagere) Møde igen d. 
19/6. 
Ellen og Pia fortsætter i forældrearbejdsgruppen, samt gerne en fra ungdomsudvalg.  
 
Støvler i centret. Vi har sendt mail til centerbestyrelsen for at blive inviteret til dialog 
om en god løsning med støvler i det nye byggeri. En fra ungdom, senior og 
bestyrelse deltager gerne. 
 
Banestatus & bomstatus. Vi vil gerne have en/flere jordvolde til siddepladser. Pia 
spørger kommunen. Der er problemer med den nye tilkørsel der er lavet til Kaj Bech 
direkte til banen. Det er begyndt at være knallerter på banen, der parkeres på stien, 
der er biler på banen. Vi har brug noget regulering og afskærmning. Gerne et skilt 
med cykling, kørsel forbudt. Cykelstativer. 
 
Vores spillere løber jævnligt ud på Store Claus for at skulle hente bolde, derfor er vi 
bekymret for trafiksikkerheden på Store Claus. 
 
Sponsor 
De nye kontrakter, der er ved at blive lavet eller ved andre nye/fremtidige aftaler, der 
laves med sponsorer, skal der laves økonomiske beregninger og det skal godkendes 
af bestyrelsen, herunder kassereren. Pt. drejer det sig om at få læst korrektur INDEN 
aftalerne begynder at blive hentet hjem. 
 
Tøjafhentning: der tages fælles foto til hjemmeside i dragt. Foto af de sidste 
trænere.  
 
FCM skrab 
Mette tjekker hvad de fik for at gå sidste år, de får som sidste år. Mette sender en 
mail derom til Søren. 
Søren søger om tilskud til Vildbjerg cuppen. Holdgebyret må tages af 
rådighedsbeløb, idet der desværre ikke pt. gives yderligere tilskud. Pigerne har fået 
mulighed for igen i år at tjene penge via andre opgaver. (Gøran giver besked).  
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Ungdom 
 
Byfest: det kører bare, der mangler kun nogle få ting fra fodbold. 
Pia giver tilbage med ingen til nathjælp fra damesenior (de hjælper onsdag). Ellen 
spørger nogen. 
 
Trænermøde: Evaluering af ungdomskonsulentens arbejde til trænermøde. Gøran 
vil gerne deltage. 
 
Fodboldskole: Nye tiltag i år. Man kan vinde 20.000 ved at være den sundeste 
fodboldskole, Mette og Bodil arbejder med at finde ud af om de skal gå efter den 
vision. 
Der er meget brug for hjælp til både mad og torsdag aftensarrangementet, idet 
fodbold selv skal lave mere end de tidligere år. Meld jer gerne til!!! Torsdag Uge 28. 
 
Fodbolddommerskole: Den gennemføres ved min. 8 deltagere.  
 
Senior 
Boldrum: Der arbejdes videre med skabe og dueslag.Vi arbejder ikke pt. på skur 
ude på banerne. Vi synes måske om at det er bedre at gå efter boldrum/omklædning 
ved det nye byggeri. 
 
Trænerkontrakt: Rene Jensen. Vi genudskriver kontrakten for nu og ny for efteråret. 
Lars Nielsen. Gøran laver et oplæg til, hvor klubben gerne vil hen til om et år, så Lars 
kan arbejde derhen imod. Mere trænerhjælp til Lars Nielsen bliver nok nødvendigt. 
 
Nyx: Nyheder til næste Nyx sendes til Pia senest d. 25/7. Gerne med nyt fra 
ungdom, senior og fodboldskole. 
Hjemmeside nye input, nye referater kan blive linket som forsidenyt. 
Næste møde d. 16/6-08 kl. 19.30. 
Fremtidige punkter: invitationer til næste byfest, kræver det at man sidder ved 
fodboldbordet, når fodbold betaler. 
Uddannelsesplan. Gøran laver et oplæg. 
Vending af turnering. 
 


