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Referat bestyrelsesmøde 9. november 2009 
Referat godkendt fra oktober 2009 
Tilstede: Gøran, Thomas, Christina, Lasse, Stine, Gunnar, Poul, Claus, Michael og 
Ellen (referat).  

Drøftelse/analyse: 
Der arbejdes fortsat på at finde en administrativ medarbejder, som kan varetage 
kampfordelerposten. Gøran spørger om samarbejde med hovedbestyrelsen ved at 
fodbold køber nogle timer til dette.  

Beslutning: 
Ungdomsudvalg ønsker ungdomskonsulent, Gøran søger hos JBU senest 6/12-09. 
aftalen er for en 2 årig periode. 
Ny webmaster er ved at falde på plads.  

Orientering:    

Formand: 
Forhandling af kontrakter med mulige seniortrænere for sæson efterår 2010 
3 mdr. fitness abonnement for seniorspillere i vinterpausen. Gøran sender en rykker 
til Lene Antonsen.  

Kasserer:  
Girokort for indendørs fodbold udsendes i løbet af december. Det overvejes om 
kontingentsatserne skal lægges ind på hjemmesiden.  

Næstformand:  

Sekretær:  

Menigt medlem:  

Ungdomsudvalg: 
Forslag om, at de ekstra spillere udefra skal betale fuld kontingent som vores egne 
medlemmer. Må tilbydes Jyske Bank julestævnet samt derudover 400,- til evt. andre 
stævner. 
Der er problemer med træningstider i hallen til de ekstra spillere og fodboldafd. er  i 
forvejen meget trængt med haltiderne. Ønsker fremover flere haltider udover onsdag 
og fredag aften. 
Kommunemesterskaber i skolefodbold indendørs, deltagerbetaling har for nogen 
været for høj. Kunne evt. spare sportsbollerne til næste år.  
Gøran tager det med til evalueringen  

Seniorudvalg: 
Jysk Mesterskab for U13 + U14 til marts 2010, seniorudvalget står som ansvarlige 
herfor.  
Sidste tilmelding til jule-five-a-side er 26. november. 
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Målmandstræner for damesenior er ved at falde på plads. 
Der ønskes også målmandstræner for herresenior.  

Sponsorudvalg: 
Alle forespørgsler fra sponsoragent skal fremover være skriftlige. 
Status 2009: Claus undersøger poster vedr. indgangsportal nærmere. 
Regnskabet balancerer med overskud. 
Budget 2010 balancerer.  
Arrangementer med sponsorer er forløbet rigtigt godt.  

Ad hoc udvalg: 
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