Referat bestyrelsesmøde d. 18/2-08
Ellen, Mette, Gøran og Pia
Mødeform:
Dagsorden bliver fremover delt op i beslutningspunkter – debat/analyse – orientering.
Pia laver dagsorden ud fra håndbogsbeskrivelser. Sender dagsorden pr mail 1 uge før møderne.
Der er en mødeleder og alle gør sit til at være aktive og ”ordentlige” mødedeltagere.
På vores næste best.møde starter vi med info om mødeformen og kort om forventningerne.
Børne/ungekonsulent
Vi vil ansætte en ungdomstrænerkonsulent i klubben. Han skal tilbydes TU2015 træningsopgaven
og at være børne/ungekonsulent hos os, samt gerne træner for junior! Kontrakten skal være mere
konkret/målbar. Gøran foreslår: Fra marts til 31/12, med genforhandling i september. Mette
foreslår: 1 måneds opsigelse fra begge sider og månedlig betaling.
1) Gøran involverer ungdomsudvalg i beslutningen og bedes om at give konkrete input til
kontrakten (hvad har de brug for at han tager sig af samt udvikler). 2) Gøran laver derudfra et
udkast til kontrakt (konfirmeres i bestyrelsen). 3) møde Kim, Mette, Gøran, Kirsten evt. mfl.
Pia sender mail til Mette og Ellen om TU2015.
Klubudvikling
8-10-000 kr har vi fra DBU’s formandsklub til udvikling af ledelse/udvalg
Vi vil gennemføre ”personlig effektivitet i praksis” for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, for at
styrke samarbejdet og blive bedre til at udnytte hinandens resurser.
Gøran bestiller kurset i samarbejde med Klaus Gertsen fra JBU, region2:
Forældreinvolvering
Vi starter op med nogle tiltag udover det klubben/trænerne plejer at gøre for at få mere
forældrehjælp.
Mindre administrativt arbejde til trænerne: Mette laver nogle holdskabeloner til trænerne. Skal
anvendes af trænerne og udleveres derfor på usb-stick til hvert hold.
Færre opgaver til trænerne og udvalgene: Ellen og Pia arbejder lidt med ”hvad er det vi gør og hvad
er det vi har brug for”. Bruges til kontrakt med børne/ungetrænerkonsulent og til krav til forældre
på holdinfo.
Fx: 3 punkter der indeholder holdopgaver såsom holdfotografering, administrativ
holdleder + 2 punkter med klubopgaver såsom fx hjælp ved modeshow, hjælp torsdag
aften i fodboldskolen. De sidste opgaver er forskellig fra hold til hold.
Vi laver en strategi for involvering, så forældrene kan acceptere og forstå den øgede klubindsats for
involvering.
Forældreopførsel på banen: må være en opgave for børne/ungekonsulent.
Tak for et konstruktivt møde! J
Pia

