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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2012 
 
 
Til stede: 
Bestyrelsen: Gøran, Mette, Claus, Per  
Ungdomsudvalget: Michael 
Sponsorudvalget: Claus 
Sportsudvalget: Ingen mødt 
 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. april 2012 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på punkter fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Claus orienterede om møde med spillere efter Kent’s fratrædelse, og mulige træneremner 
drøftedes. Spillere vil gerne have indflydelse på valg af træner. Status for kontrakter med 
trænere samt niveau for godtgørelse drøftedes. Mette fik udleveret gældende kontrakter. Det 
aftaltes, at Gøran følger op på uafklarede kontraktforhold. 
 
Pia J. ophører som kampfordeler fra august. Pia har udarbejdet en fin arbejdsbeskrivelse, som 
Mette udsender pr. mail via Conventus med opfordring til interesserede i at rette henvendelse 
til bestyrelsen. Claus kontakter centeret med forespørgsel om køb af timer til opgaven.  
 
Niveauet for ”set-uppet” ved herre- og damekampe drøftedes, herunder muligheden for 
nedsættelse af et stadionudvalg. Det aftaltes, at Mette kontakter Kaj vedrørende indtægter fra 
kiosksalg. Det aftaltes, at Gøran kontakter Lars B. vedrørende højtaleranlæg. 
 
Det aftaltes, at fundraising vedrørende etablering af kunstgræsbane stilles i bero, indtil det er 
afklaret om fodboldafdelingens ansøgning til DBU imødekommes. 
 
Der var enighed om, at relevante mails kan udsendes via Conventus.  
 
3. Fastsættelse af kontingenter 
 
Det aftaltes, at kontingent for indendørsfodbold opkræves særskilt.   
 
4. Godtgørelse til trænere  
 
Der var tilslutning til Michael L.’s oplæg vedrørende konkret aftale med træner.   
 
5. Reklamer på stadion 
 
Gøran orienterede om samtale med Søren Gøtzche, DIF om retningslinjer for opsætning af 
reklamer på stadion. Det er kommunen som ejer stadionanlæg, og derfor også den som 
fastsætter retningslinjerne.  
 
Det aftaltes, at Per kontakter teknisk forvaltning med henblik på afklaring og eventuel møde 
om muligheden for opsætning af yderligere reklamer på opvisningsbanen.    
  
6. Orientering om hovedbestyrelsesmødet den 10/5 
 
Gøran orienterede om hovedbestyrelsesmødet, herunder opsigelse af aftale med sponsoragent, 
forslag til nye vedtægter og parkering ved brandvejen.  
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Kommentarer til nye vedtægter skal sendes til Mette F. inden næste hovedbestyrelsesmøde 
den 16/8. Det aftaltes, at sætte vedtægterne på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 
Gøran har lagt et vink om ikke at benytte brandvejen på hjemmesiden. 
 
Haltider vil blive drøftet på næste hovedbestyrelsesmøde. 
 
Der var en positiv tilkendegivelse fra afdelingerne til at benytte Conventus til direct mail. 
 
7. Klubsamarbejde om udvikling af spillere 
 
Drøftet under møde med ungdomsudvalg. 
 
8. Opfølgning på årsplanen 
 
Udsat. 
  
9. Møder med udvalg 
 
Møde med ungdomsudvalg: 
 
Jens N. deltog og redegjorde for sine synspunkter vedrørende samarbejde med omegnsklubber 
med henblik på udvikling af spillere. 
 
Der var enighed om, at de ældste ungdomsårgange (fra U12/U13) har behov for flere 
udfordringer, hvis spillerne i klubben skal fastholdes og fødekæden til seniorerne sikres. 
Initiativer kunne være ansættelse af nye trænere, fællestræning og hold sammensat af egne 
spillere og spillere fra andre klubber. 
 
Det aftaltes at afsætte et beløb til udvikling af U13 fra sommer. 
 
Michael orienterede om afvikling af Jyske 3-bold. Der er behov for 50-100 frivillige.  
 
Mette gjorde opmærksom på, at afvikling af fodboldskole o.l. er et anliggende for 
ungdomsudvalget. Michael var enighed heri, men disse arrangementer skal planlægges i god 
tid.   
 
Møde med sponsorudvalg: 
 
Claus orienterede om afholdelse af golfarrangement den 25/5 samt om HTH-løbet den 22/6. 
 
Fordelskortet er ved at være rundsendt, og udvalget arbejder på at udvide fordelskortet. 
 
Udvalget ønsker ikke at deltage i FCM og Unibets kampagne ”Støt din klub”. 
 
Claus kontakter Lars B. vedrørende tilladelse til opsætning af flere bander ved 
opvisningsbanen. Gøran orienterede i den forbindelse om kontakten til DIF. 
 
Møde med sportsudvalg: 
 
Bestyrelsen måtte igen konstatere, at ingen repræsentanter fra sportsudvalget mødte op. 
 
12. Eventuelt 
 
Intet. 


