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Bestyrelsesmøde Referat d. 25/8 2008 
 
Formøde kl. 19.00 Mette, Ellen, Gøran og Pia: 
Vedr. jysk mesterskaber for senior: På bestyrelsesmøde i juni besluttede vi at vi ikke skulle 
stå for dette stævne. Thomas (der ikke var tilstede på beslutningstidspunktet) har ønsket at 
vi afholder det i Mejrup ved at seniorudvalg/Thomas vil stå for det hele. Mette udtrykker 
utilfredshed med at en beslutning omgøres mellem to møder og at hun er bekymret for at vi 
får for meget arbejde ved at skulle gennemføre det. Gøran oplyser at Thomas har fået 
accept af Gøran. 
Hallen og skolen er reserveret og Thomas er ansvarlig.  
 
Generel oplysning om mesterskabet: Det foregår sidste weekend i januar 2009. Det er et 
finalestævne som man kvalificerer sig til. Vores opgave er at sørge for overnatning, mad og 
tidtagere samt vagter, resten arrangerer JBU. Der indtjenes penge pr. deltager. 
 
Bestyrelsesmøde kl. 19.30 tilstede:  
Jonas, Ellen, Mette, Gøran, Pia J, Jens, Thomas kl. 20, Pia M, Kirsten. 
 
Fodboldskolekurv: Fodboldskolelederne plejer at få en kurv efter ugens indsats. Lederen 
og assistenterne har altid fået et (mindre) beløb for hele ugen af DBU. Kurven med frugt mv. 
er ikke egnet i en sommerferie. Vi giver en erkendtlighed fremover på max kr. 200.  
 
Støvler i centret: Informere på hjemmesiden- .Thomas. 
Pia sender fil til Thomas. Vi vil opfordre til at trænerne informerer børn/forældre. 
 
Festudvalg: 1/11 – 08: Festudvalg til træner/lederfest: Mette og Pia Møller som spørger 
Bodil. 
Fremover vil vi satse på Byfest som den store fest og efterårsfest som 
træner/lederafslutning. 
 
Generalforsamling: 6/11 kl. 19.30. Ellen og Mette arrangerer. 
 
Senior: Damer: Vi skal finde en træner, der er mulighed for en aflønning. 
Herrer: Lars vil gerne fortsætte til foråret. Det lyder rigtig dejligt og det skal aftales nu!  
Vi har et godt førstehold. Mette retter kontrakt til, så den dækker foråret sender til Thomas. 
Rene fortsætter til foråret. Thomas Mølgård 3. holdstræner kontrakt laves for hele sæsonen, 
dog han får ikke løn før holdet har betalt. 4. holds træner får en aflønning for at holde liv i 
holdet. 
Vi har ingen lukkede hold i klubben nu i senior. 
Mette sender en regning på det forsvundne tøj. 
Gøran tager kontakt til HB for at oplyse om at nogle af de spillere der er på vej til dem, ikke 
har betalt. 
 
Kirsten ønsker at vi forholder os til hvem vi betaler hvilke trænerlønninger til – evt. vi skal 
kigge på nogle af ungdomstrænerne også? Vi skal sørge for at have overblik. 
 
Ungdomskonsulent fremover: Thomas vil gerne være ungdomskonsulent i klubben! Det er 
super dejligt! Han går blødt i gang. Thomas og Kirsten informerer på hjemmesiden inden 
længe. 
Thomas melder sig til ungdomskonsulentkursus. 
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Sponsorudvalg: Forslag lagt frem om stjerne, bronze osv. sponsor.– ydelser, udgifter og 
indtægter skal tjekkes efter i sponsorudvalget. Iværksættes til foråret efter gennemgang og 
godkendelse. En flot sponsormappe forventer vi at have klar i foråret. 
 
Forslaget fra Bræmer om kampprogrammer til herreseniorkampe, mener vi ikke er aktuelt 
endnu. 
 
Vi skal have talt med Nyx om beløb for en side med vores sponsorer. (hvem gør det, Jens?) 
 
Er i gang med at indgå samarbejde med en ny hovedsponsor sammen med Munk & Co. I 
sponsoratet giver vi mulighed for at profilere os i et butiksvindue. Det blev vedtaget. 
 
Sponsorudvalg mangler flere medlemmer: gerne 4-5 personer, så man kan få nogle gode 
diskussioner i udvalget. De fik nogle ideer til navne, men vi skal virkelig være om os. 
 
Stadion gruppe: Jonas danner en stadiongruppe som skal kunne få bander mv. nye bane 
op at stå næste år – nogle, der har lidt teknisk snilde og maskiner. Jonas finder nogle gode 
folk.  
 
Skur ved banerne: Jonas arbejder videre evt. sammen med stadiongruppen. Teknisk skole 
kan være behjælpelig med et skelet, strøm trækkes gerne med. Placering mellem bane 2 og 
bane 3. Vi skal sørge for at det bliver et ordentligt og pænt resultat. Det må gerne koste 
noget.  
Skal vi søge om at få lov at bygge? Ansøgning sendes til kommunen af. Udkast fra Jonas 
sendes til Pia, der så sender videre.  
 
Ungdomsudvalg: Mc donaldsstævne er der styr på. Der er en lille gruppe der er ansvarlig 
for stævnet. (Gunnar K og Gunnar J). Vi skal have nogen til at hjælpe med at sætte telt op og 
tages ned. 
 
Pia - Gunnar J rykker DBU for en arbejdsmanual. Pia har gjort Gunnar opmærksom på 
rekvisitter som fløjter mv. 
 
Uheldigt at der er turneringsstævner samtidig med mc donaldsstævnet. Ellen undersøger 
hvordan det hænger sammen. Derefter tager vi beslutning om vi skal tage en kontakt til JBU 
om det uheldige i stævner oveni hinanden. 
 
Tøj: Der kan godt bestilles nye sweatshirt til trænere. Kirsten finder ud af hvem der mangler 
af nye trænere. Seniorudvalg bestiller selv til spillerne. 
 
Koordinationsstiger: Thomas indhenter tilbud på 10 stk. 
 
Kasserer: Vi vil give en information i form af opslag til trænere om bødestørrelser ved afbud 
og ikke at møde op og indringning plus dommerhonorar. Det andet hold kan også kræve 
kørselspenge. Denne info laves af Ellen. 
 
FCM skrab penge laves til Mette. Det lykkedes ikke at sælge alle skrab. 
 
Kontingent: Senior: betaler for efterårssæson kr. 600.  
I tvivl om, hvordan vi skal tackle kontingent i senior og ungdom efter vending af turnering. 
Mette undersøger lige andre klubber hvad de gør. På til næste møde. 
 
Pia: sørger for at få fødselsdage mv. ind igen så vi kan gøre som aftalt tidligere. Ellen holder 
øje med datoerne.  
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Jens køber gave til Munk fra klubben. Vin. 
 
Godtgørelse/telefonpenge. Mette udbetaler telefongodtgørelse til 2 fra ungdomsudvalg. 
Næste gang til beslutning om, hvad vi gør fremover. 
 
Hjemmeside: 
Vi mangler mere input igen. Mc donaldscup referat skal laves efter afholdelse.  
Thomas sletter kpmail og orienterer ham. 
 
Kursus fra JBU – personlig effektivitet.  
Formand og to medlemmer, Møderække, Melde til Pia om I vil med. Kirsten/Gøran spørger 
Lotte. 
Hvem vil med? Se tidligere mail med vedhæftede dagsorden. 
 
FCM Coerverkursus . Sende ud til alle trænere. Med anbefaling om at det er så godt. Meld 
Thomas til. 
 
Evt. Referater med til møde fremover. Ellen sørger for det. 
Vi skal have skærpet fokus på sommerferietiden ved vores sidste møde før sommer. 
 
Nyx: Den sunde fodboldskole. 
Hjælp til bander – Jonas som kontaktperson. Sponsorannonce om hjælpere og evt. andre 
konkrete opgaver….. 
 
Sekretær: Mail til Jesper om at vi har alle gavekort og de må ikke udlevere, medmindre de 
selv vil betale. Er sket til Jens N. 
 
Næste møde: Fodboldskole erkendtlighed til andre hjælpere fx madlavere.  
Gamle fodboldpapirer smides ud? 
Visionerne og udvalget mødes/taler sammen forinden.  
 
Mødeplan 2008 - Sidste mandag i hver måned: 
25. august, 29. sep., 27. oktober, 24. nov.15. dec. 


