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Referat bestyrelsesmøde  11/1 2010 
 
Referat  
 
Tilstede: Gøran, Ellen, Mette, Per, Kent (referent) – fra ungdomsudvalget mødte: 
Kirsten B. Sponsorudvalget mødte: Pia Møller   Seniorudvalget mødte: Lasse W. & 
Stine. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet i december  godkendt 
 
Dommere til hjemmekampe til 7 mandsungdom –  
Ellen er stadig tovholder på dette – stadig skema – input fra UU med hold m.m. 
 
Kampfordelerposten – er stadig ikke besat, men der arbejdes fortsat på emner til 
denne post – der evt. kan deles i 2.  
 
Møde 13/1 med ungdomsudvalget – Klaus Geertsen  kommer,  det er et møde 
omkring strukturering af ungdomsudvalget! (altså ikke et møde der kræver deltagelse 
af bestyrelsen.   
 
Der har været usikkerhed om vores sponsoragent Lars Bræmer, skal være under 
sponsorudvalget  på hjemmesiden. Det besluttes at der er naturligt at Lars skal være 
på siden som sponsoragent! – Ellen kontakter Allen Lauridsen som får Lars på 
hjemmesiden! 
 
Salg af fødevarer ved fodboldkampe: 
Der er en del praktiske ting der skal være Ok for at det er lovligt, bl.a. adgang til 
rindende vand, køleskab og der skal føres egenkontrol m.m.–  
Per arbejder mere med de praktiske ting – punktet er på igen i februar!  
 
Hvis disse formelle krav kan overholdes, ønsker bestyrelsen at der er en 
formand/ansvarlig for det praktiske (”Pølseudvalg”) og at seniorudvalget skal skaffe 
personale til at drive ”grillen”    
 
Trænersituation herre: 1:hold Peter Gade og Heino Olsen til q2 2010  
  2:hold Søren Kristensen – Allan Brogaard q2 2010 
  3:hold  Lars Krogh Jensen q2 2010 
  Der skal genforhandles i foråret!  
 
Trænersituation dame: 1:holdDorte Baunbæk og Ulla til Q2 2010  
  2 holdstræner – er stadig åben   
 
Rekvisitskur: Per har en aftale med Poul Jensen lørdag omkring skuret! 
 
Ungdomskonsulent: – Vi er i positiv dialog med Dorte Baunbæk og Lars Nielsen om 
jobbene som ungdomskonsulent – Ungdomsudvalget har fået en kopi af en 
stillingsbeskrivelse til disse job! 
Mette indkalder Dorte og Lars til møde!   
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Sponsortårnene: Bestyrelsen finder at sagen omkring Sponsortårnene er så 
kompleks, at der er beslutter at vi vil bede en advokat kigge på sagen for os. 
Gøran orientere Mette Frøjk og beslutningen og Mette L. kontakter advokat. 
Bandereklamer er godkendt af Kommunen. 
 
Tjen til klubben – arbejde for FCM: Vi takker nej – beløbet i forhold til den 
arbejdsindsats så ikke i forhold til hinanden! 
 
Årsplan: Kampfordelermøde – Gøran & Pia tager med! 
  
Holdtilmelding JBU: Gøran tilmelder – Gunnar Kristensen  søger for ungdom! 
 
Træningsstart Senior – lørdag den 6/2 Lasse taler med  Lars Bræmer om annoncen 
– incl. NYX 
Suppearrangement: Per Nielsen – Lasse ansvarlig (spørger Per/Bræmer om dette)  
   
Ungdomsudvalg:  Drøftede ungdomskonsulent stillingerne. Michael er formand i UU 
– Claus eller Kirsten kommer som regel til bestyrelsesmøderne. Trænermøde 8/2. 
 
Ungdomsudvalget skal have styr på alle trænerne til trænermøde 8/2 
 
Mødet med Klaus Geertsen den 13/1 blev drøftet omkring praktiske ting ! 
 
 
Sponsorudvalget:  Pia Møller  - blev orienteret om pølseudvalget ! -   
Blev orienteret om at en Advokat bliver inddraget om sagen omkring sponsortårnene 
– Pia Møller foreslog at vi får lavet et læserbrev – om sagen! 
 
 
Seniorudvalget:  Træningsstart Senior – lørdag den 6/2 Lasse taler med  Lars 
Bræmer om annoncen – incl. NYX Suppearrangement: Per Nielsen – Lasse 
ansvarlig (spørger Per/Bræmer om dette)  
 
Serniorudvalget blev spurgt om trænerteamet er Ok – Hvilket blev bekræftet. 
teamet…. 
 
Kontinget for 2010 blev kort diskuteret og årskontingent for senior er kr. 1.500 
Betales med 900 forår/600 efterår -  alternativt betales med kr. 1.200 1. gang årligt! 
 
Seniorudvalget blev informeret om ”Pølseudvalget” og bestyrelsens tanker om dette 
– se ovenfor ! 
 
Næste møde: 15. februar 2010 kl. 18,00 
 
Bemærk venligst den ændrede struktur: 
Bestyrelsen mødes kl. 18,00 
Ungdomsudvalget deltager med 1. repræsentant fra 20,00 til 20,45 
Sponsorudvalget deltager med 1. repræsentant fra 20,45 til 21,15 
Seniorudvalget deltager med 1. repræsentant fra 21,15 – 22,00 

 


