REFERAT
AB, Fodboldbestyrelsen

Dato:
Sted:
Tilstede:

12. april 2010
AB, Bestyrelseslokalet.
Kasper Nemeth (KN), Kim Ragle (KR), Torben Knudsen (TK), Henning Thygesen (HT), Morten
Andersson (MA) & Thomas Gram (TG) – referent.

Afbud:

DAGSORDEN

0.
1.

foreslået af

Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde

Til behandling
2. Evt. orientering fra koordinatorerne
a. BJ, RL, KR & JM
3. Bestyrelsen – 2010
a. Forslag til forretningsorden
b. Datoplan
i. Forslag til kommende mødedatoer
c. Funktionsbeskrivelser (LUKKET PUNKT)
d. Bestyrelsens muligheder for ”smørelse” (LUKKET PUNKT)
4. Fodboldcamp
5. ABs fodboldafdeling & CostCutter
6. Reaktioner fra Trænermøde II
7. Fodboldskolen 2010
8. Fodbold & Sundhed (nyt tiltag fra DBU)
9. DIF MasterClass
Til godkendelse
10. UEFA træning på AB
Til orientering
11. Trænerpåsætning 2010-2011
a. Status
12. Status på udviklingsplan
13. Orientering fra AB A/S (hvis noget nyt)
14. Orientering fra Hovedbestyrelsen (hvis noget nyt)
15. Evt.
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Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
TK havde et punkt (Budgetstatus) og KR havde et punkt (senior afd.) der skulle på. Ellers ingen kommentarer til denne.
Godkendt.

Ad. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev gennemgået og aktionslisten fra mødet – samt ”leftovers” fra de tidligere bestyrelsesmøder blev
gennemgået. Herefter blev referatet godkendt.

Ad. 2 – Evt. orientering fra koordinatorerne.
Der var ikke fremsendt nogle punkter fra koordinatorerne men enkelte var afleveret via bestyrelsesmedlemmer.
TK havde, fra BJ, modtaget en henvendelse hvorvidt bestyrelsen ville aflønne alle der dømte en ”Døm selv kamp” som
der bliver flere og flere pga. dommermanglen.
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede, at arbejde hen imod et ”dommerkorps” bestående af primært
spillere fra breddeholdene i U17 & U19 men også af forældre.
Kurset:
11 mands kampleder.
Varighed:
3 timer
TG orienterede om RL´s første måneder i klubben. Der var generel enighed om, at RL var kommet godt fra land og det
blev spændende at se det videre forløb.
TG fortalte, at SBUs udviklingskonsulent ville komme til møde – på AB – fredag den 16. april som led i aftalen med
SBU.

Ad. 2a) – Budgetstatus; NYT PUNKT
TK fortalte kort om status og besvarede de få spørgsmål der var til budgettet 2010, specielt Q1.

Ad. 3 – Bestyrelsen 2010.
3a – forslag til forretningsorden.
TG gennemgik det fremsendte bilag og bestyrelsen havde en kort drøftelse herom (for / imod).

3b - datoplan
Bestyrelsen gennemgik det fremsendte datoforslag og justerede i dette. De besluttede datoer lægges på hjemmesiden
og de forskellige ”mødegrupper” tjekkes i forhold til Licensansøgningen.

3c - Funktionsbeskrivelser
Punktet behandlet på lukket møde.

3d – Bestyrelsens smørelsesmuligheder
Punktet behandlet på lukket møde.

Ad. 4 – Fodboldcamp
Bestyrelsen debatterede igen det, fra Kenneth Santa, fremsendte gode forslag til en camp. Der var bred enighed om,
at forslaget var godt og noget AB havde brug for. Dog var ugen ikke den bedste pga. ferie i restauranten.
Efter en god drøftelse blev det besluttet, at bakke op om en evt. gennemførelse såfremt der kan findes personer der
vil stå som ansvarlige.
Bestyrelsen løfter gerne campen i gang – dog skal alle formalia være opfyldt

Ad. 5 – Fodboldafdelingen & ”Costcutter”.
TG præsenterede firmaet CostCutter (CC) og gennemgik derefter et forløb som det ser ud i CC regi.
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Bestyrelsen havde herefter en drøftelse om fordelene og ulemperne samt vendte ideen om, at bringe vores sponsorer
ind omkring BNI AB Business network.

Ad. 6 – Reaktioner fra trænermøde II.
Generelt var det bestyrelsesmedlemmernes opfattelse, at det var gået godt og at de fremmødte træner/ledere havde
fået ”noget” med sig hjem.
I forbindelse med ”fra jer til os” på det seneste trænermøde kom der en del ytringer omkring diverse forskellige
facilitetsproblemer.
Bl.a. blev der rejst en badeproblematik omkring ungdomsomklædningsrummet.
Som udgangspunkt bør dette ikke være et problem da reglen om, at man som træner skal være i
omklædningsrummet, sammen med drengene, til den sidste dreng er gået stadig er gældende. Dog kan denne regel
være ukendt for enkelte trænere hvorfor det kommer med i førstkommende nyhedsbrev.,

Ad. 7 – Fodboldskolen 2010.
TG informerede om, at skolen var udsolgt, at vi pt. mangler en træner og at Kim Villy er påsat som trænerleder. I
forbindelse med snakken omkring deltagerantal mv. havde bestyrelsen en drøftelse af muligheden for, at øge skolens
deltagerantal med 16 børn.
TG var modstander af dette men en enig samlet øvrig bestyrelse var for dette.
Derudover havde bestyrelsen en kort drøftelse omkring muligheder for at give mad til alle trænerne.

Ad. 8 – Fodbold & Sundhed (nyt tiltag fra DBU)
TG informerede kort om DBUs nye tiltag. Bestyrelsen var enig i, at det kunne være spændende at deltage i og samtidig
sende nogle gode signaler.

Ad. 9 – DIF Masterclass
TG rejste spørgsmålet om AB skulle indstille en træner til dette. Bestyrelsen var omkring mange af ABs trænere som
alle har/havde potentialet til at blive indstillet.

Ad. 10 – UEFA Træning på AB.
AB er blevet inviteret til at være vært for en to timers seance hvor vi – overfor såvel repræsentanter fra DBU som fra
tre andre medlemslande. Opgaven er at fortælle om hvilken klub AB er, hvad vi står for samt hvordan vi fører det ud i
livet.
Bestyrelsen bakkede op om de i det fremsendte notat indstillede hold som værende de hold der skal vise hvad vi står
for – på græsset.
Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret til arrangementet der finder sted den 6. maj 2010 kl. 15.00 – 17.00

Ad. 11 – Seniorafd. (NYT PUNKT)
KR gav en status på seniorafdelingen. 2. senior er kommet fint fra land mens der er enkelte småudfordringer med 3.
senior.
TG mangler at få skabt kontakt til mulig fys. for holdet.

Ad. 12 – Trænerpåsætning 2010-2011.
TG gav en status på den foreløbige ”holdsammensætning” for den kommende sæson. Pr. dags dato har vi enkelte
udfordringer/huller der stadig mangler at bliver lukket men alt i alt ser det fornuftigt ud. TG og JM har haft – og har i
den kommende uge – møder med mulige fremtidige trænere i klubben.

Ad. 13 – Status på udviklingsplan.
Punktet blev igen udskudt. TG opfordrede til, at alle bestyrelsesmedlemmer fandt interessepunkter som de gerne ville
være tovholdere på.
Punktet SKAL behandles grundigt på førstkommende møde da der ellers går for lang tid mellem opfølgningerne.
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Ad. 14 – Orientering fra AB A/S.
KN gav en tilstandsrapport fra A/S.
HT bragte mulig ny kandidat i spil til A/S’ bestyrelsen. KN går videre med denne person.

Ad. 15 – Orientering fra Hovedbestyrelsen.
TG kunne fortælle, at han stadig havde sit første Hovedbestyrelsesmøde til gode hvorfor der ikke var noget nyt fra
Hovedbestyrelsen.
TK kunne fortælle, at der er FU møde i morgen.
TK kunne endvidere fortælle, at det bliver den 19. juni der er træner/lederfest. TK rejser forslag på FU om ”lille
justering” at deltagerbetalingen til træner/lederfesten.

Ad. 16 – Evt.
KR ytrede undren over lokalpolitikernes beslutning om, at anlægge kunstgræs på Bagsværds Baner. TK redegjorde kort
for sagsforløbet som en samlet bestyrelse havde svært ved at forstå.
KR kunne på vegne af Ken Weibel (3. senior) orientere om dennes ansøgning vedr. økonomi til indkøb af fido- og
kvajeøl samt fortælle, at selv samme hold mangler medicintaske og indhold.
Bestyrelsen havde en drøftelse herom.
KR informerede om, at det var ladt ud til 2. senior ift. at interesserede kunne melde sig.
MA fortalte at der var emner der har meldt sig. MA & KR opstarter og udvikler ”præmisserne” for rådet.
Der rettes henvendelse til bestyrelsen såfremt rådet ønsker midler til aktiviteter.
MA og/eller KR vil være med på alle møderne.
KN informerede om at Casinopengene gives fri pr. nytår og at der ligger mange muligheder der.
TG orienterede om ønsket om, at indkøbe ”footwork” materialer til alle afdelinger. Bestyrelsen var enig, i denne ide.
HT opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til, at få lagt billede på hjemmesiden. Derudover skulle der laves en
opfordring til trænerne om at gøre brug af hjemmesiden.
HT fortalte endvidere at vi fremover vil få en AB mailadresse der peger videre til egne mailadresser.
Mødet sluttede kl. 00.34.
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