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AB, Bestyrelseslokalet.
Torben Knudsen (TK), Henning Thygesen (HT), Morten Andersson (MA), Richard Lilja (RL), Brian
Johansen (BJ) & Thomas Gram (TG) – referent.
Kasper Nemeth (KN), Kim Ragle (KR), John Møller (JM) & Kim Rasmussen (KiR).
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Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
TK ønskede et punkt 2a ”Flytning af kampe” mens TG bragte 2b til verden ”Årets ungdomstrænere”. Herefter var
dagsordenen godkendt.

Ad. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde.
På grund af den nye procedure omkring åbne og lukkede referater, så var referatet godkendt og lagt på hjemmesiden.

Ad. 2 – Evt. orientering fra koordinatorerne.
RL informerede om arbejdet med trænerne fra U10 og ned.
En fornøjelse at være tilknyttet AB pga. bl.a. to ting
o Den fine modtagelse blandt trænerne.
o Niveauet RL ser blandt trænerne.
at, han havde observeret at forældrene forsvandt som hjælpere efter U10. Det er noget vi bør tage fat i.
at, det havde været et godt ATK kursus faciliteret af Bo Fosmark.
at, han havde en dialog med udvalgte trænere omkring niveaudeling.
TG har bedt RL om, at bruge tiden frem til KiR starter med at komme ned i materien på de forskellige årgange og ikke
hoppe videre til nye årgange.
BJ
-

Mikrofodboldskolen var gået godt. Stort set afviklet med den samme trænergruppe – og i godt vejr.
Der er afviklet 11-mands dommerkursus. Der kom kun fem! To trænere der udeblev. Muligvis pga. EL-finale.
Vi bør på sigt overveje et ”Kamplederkursus”. Det blev besluttet, at forsøge at gennemføre dette en onsdag i
august.
Der er rimelig styr på AB Cuppen.
Der mangler dommere til ”Bakken Fodbold Festival”. AB skal levere stævneledelse samt dommere.

Omkring ansøgninger til den kommende sæson, så har vi pt. søgt 3. div. til U17/2. Række 1 til U19/2. U16 er en
indplaceringsrække.
Omkring trænersituationen for breddeholdene så er der store udfordr. Der er flere der ser ud til at stoppe.
HT opfordrede BJ til at bede trænerne bruge hjemmesiden.
Beslutning/Aktion:
 BJ forsøger at gennemføre kamplederkursus en onsdag i august.
KiR (KR)
På vegne af KiR uddelte TG et skriv fra KiR. Blev taget ad notam.

Ad. 2a – Flytning af kampe.
TK kunne fortælle, at AB i denne sæson havde modtaget mange afgifter for at flytte kampe for sent mv.

Bestyrelsen havde en drøftelse af denne unødige udgift.

Ad. 2b – Årets trænere.
Bestyrelsen havde en drøftelse af mulige emner og valgte de pågældende personer der bliver informeret i nærmeste
fremtid.
I forlængelse af snakken om ”Årets trænere” havde bestyrelsen en drøftelse af formatet og måden af ABUFs pokaluddeling.
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Ad. 3 – Bestyrelsen 2010.
3a - Udviklingsplan
Punktet udgik igen, da bestyrelsen fandt at det var bedst alle var til stede for at revidere/gennemgå udviklingsplanen.
Udskudt til næste møde.

Ad. 4 – Seniorråd
MA uddelte bilag omkring punktet og orienterede bestyrelsen om, at der var opstartsmøde i det mulige kommende
seniorråd den 20. maj. MA & KR havde indbudt seks personer til rådet.
Som udgangspunkt var meningen, at :
 der skal afvikles fire møder årligt.
 rådet ikke råder over et fast økonomisk beløb men søger bestyrelsen fra gang til gang.
Der er sat møde op med Birte primo juni.
Bestyrelsen udtrykte ros til MA & KR for arbejdet med implementeringen af seniorrådet samt ros til trænerteamet
omkring 2. senior som har gang i noget meget positivt.

Ad. 5 – Trænerpåsætning 2010/2011.
5a - Status
TG gav en kort status på baggrund af fremsendt bilag.
MA efterlyste en samlet oversigt for ALLE hold i klubben. TG udarbejder en sådan.
Bestyrelsen gav MA & KR mandat til, at lukke evt. aftale med trænerteam omkring 2. senior.

5b - Datoplan
TG uddelte bilag med oversigt over ”alle” de møder der er mulige i det ”optimale” set up.
Der var bred enighed om, at det var meget ambitiøst men ønskværdigt hvis det kunne opnås. Som minimum skulle der
være ”Årgangsmøder” samt fire årlige trænerseminarer.
TG rejste spørgsmålet om hvorvidt trænerstaben skulle på en standardaftale. Der var ikke enighed omkring dette i
bestyrelsen, men det blev vedtaget at der udarbejdes et tillæg med ”faste mødedatoer” som skal underskrives.

Ad. 6 – Trænerarrangement, 11. august 2010.
På baggrund af fremsendt bilag havde bestyrelsen en drøftelse af hvilket arrangement der skal gennemføres.
Bestyrelsen havde en drøftelse af hvem der skal inviteres med til arrangementet. Den endelige deltagerliste
udarbejdes ASAP.
Bestyrelsen diskuterede hvorvidt ABUF kunne tænke sig at være medarrangør af arrangementet med deraf opstået
mulighed for, at ”præge” ABs trænere.

Ad. 7 – Materialeudlevering.
Med udgangspunkt i det fremsendte bilag, havde bestyrelsen en drøftelse af muligheden for gennemførelse mv.
Tanken er god men er pt. ikke brugbar hvoraf der – som udgangspunkt – ikke var den store tilslutning til pt.

Ad. 8 – Baneprioriteringsliste; hvem må spille hvor?
TG begrundede det fremsendte bilag som bestyrelsen valgte, at skyde til næste møde.
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Ad. 9 – Ballo Cup 2010.
Punktet skud til næste møde, da bestyrelsen fandt at vi – i år – internt var ude i god nok tid.

Ad. 10 – ABs medlemsmæssige udvikling.
På baggrund af fremsendt bilag ønskede TG en snak omkring muligheder for brugen af anlægget vs. medlemmer. TK
informerede om, at SBUs medlemstal var forkerte for ABs vedkommende. Burde være ca. 200 medlemmer højere.
Med dette in mente valgte bestyrelsen at udskyde den generelle snak omkring udviklingsmuligheder til et kommende
møde.

Ad. 11 – Jobbeskrivelser – div. personer.
Punktet udgik.

Ad. 12 – Forretningsorden for fodboldbestyrelsen.
TG havde ikke modtaget nogen rettelser til forretningsordenen hvorfor denne – med den ene rettelse TG havde –
bliver tilrettet og sendt til bestyrelsen.

Ad. 13 – Orientering fra AB A/S.
TG havde fra KN fået at vide, at der ikke var noget nyt.

Ad. 14 – Orientering fra Hovedbestyrelsen.
TG kunne informere om, at Skovdiget lukker pga. nedrivning af broen over Skovdiget. Det var lykkes Hovedformanden
at forhandle på plads med kommunen, at der først blev lukket for kørsel efter AB Cup.
TK kunne informere om, at man havde flere forskellige tilbud omkring kunstbaner og at arbejdsgruppen arbejdede
videre med disse og med kommunen.
TG efterlyste en skribent til Ballosophen – eller som minimum en fodboldinteresseret person der kunne indsamle
materiale fra vore trænere.

Ad. 15 – Evt.
TK

bad om bestyrelsens accept til, at tildelingen af rejsetilskud gik tilbage til det gamle format hvor
bestyrelsen gav en underskudsgaranti.

TK

havde modtaget ønske fra et veteranhold om et skab.
Bestyrelsen havde herefter en kort drøftelse af muligheder.

MA

fortalte, at han havde sat møde op med kontoret/Karina ang. seniorafdelingen.

Mødet sluttede kl. 22.44.

H:\Fodbold\Akademisk Boldklub\Bestyrelsen\Ref og indk\20100519, Åbent referat - AB Fodboldbestyrelsen.doc
Redigeret den 02-06-2010, 14:07:45

