REFERAT
AB, Fodboldbestyrelsen

Dato:
Sted:
Tilstede:

10. januar 2011
AB, Bestyrelseslokalet.
Torben Knudsen (TK), Henning Thygesen (HT), Morten Andersson (MA), Kim Ragle (KR), Kasper
Nemeth (KN), Brian Johansen (BJ), Kim Rasmussen (KiR) & Thomas Gram (TG) – referent.
Kommentar: BJ & KiR kun under pkt. 1 & 2.

DAGSORDEN
0.

foreslået af

Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Til behandling
1. Trænerudfordringer; manglende trænere
2. DEBATOPLÆG - Trænerhåndbog 2010/2011
3. DEBATOPLÆG - Bredde / Elite
4. Bestyrelsen 2011
5. ”Slib kniven” (LUKKET PUNKT)
6. Udviklingsplan 2012 - status
7. DBUs Ungdomsfond 2011

TG
TG
TG
TG
TG
TG
TG

Til godkendelse
8. Fodboldskolen 2011, Skole- & Trænerleder

TG

Til orientering
9. SBUs årsmøde
10. Orientering fra AB A/S
11. Orientering fra Hovedbestyrelsen
12. Datoplan
13. Evt.

(Bilag B)
(Bilag A)
(Bilag C)
(Bilag D)

TG
KN
TG
TG

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
TK rejste kritik af, at punkterne et & to var på dagsordenen på en hverdag da de burde være på en strategidag. Der var
enighed om, at det var tunge punkter og konsekvensen blev, at punkterne et, to & tre blev vendt om.
KiR ønskede at knytte en kommentar til pkt. tre – inden dagsordenen blev godkendt. KiR mangler en konkret redigeret
jobprofil og ønskede, at bestyrelsen tog denne betragtning med ind i overvejelserne omkr. pkt. tre.
Ikke yderligere kommentarer til dagsordenen.

Ad. 1 – Trænerudfordringer; manglende trænere
KiR gav en kort status på ”sine” hold:
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Øvrige kommentarer fra koordinatorer
KiR
Flere trænere ønsker en ”AB-mail”.
KiR:
U10 – U14 ønsker fremadrettet at træne samtidig mandag kl. 17.30.
KiR:
Spurgte til flytning af kampe. Der er vedtaget procedure som kigges igennem igen og meldes ud til
trænerne. Fremadrettet snakker KiR & BJ sammen omkring forløbet med flytning af kampe i det
”tilladte” tidsrum.
BJ:
AB er igen vært for ”Bakken Football Festival” som finder sted den 28-29. maj 2011.

Ad. 2 – Trænerhåndbog 2010/2011; DEBATOPLÆG.
TG redegjorde for oplægget der forelå hvorefter bestyrelsen havde en kort snak omkring det videre arbejde med
oplægget. Alle var enige om, at det ville være for omfattede at tage hul på, på mødet hvorfor det videre arbejde
lægges i en arbejdsgruppe.
TG forespurgte på ideen om, at lave en trænertur til U21 EM (kampen i Århus den 14.6). Bestyrelsen fandt at det var
bedre at lave arrangement på AB med middag og faglig drøftelse. Ideen overvejes igen på næste best. møde.
Herefter blev dagsordenen sat på pause for at få en del ”småpunkter” løst inden pkt. 3 der så ville blive aftenens
sidste.

Ad. 4 – Bestyrelsen 2011.




TG forespurgte alle best.medlemmer og de var villige til at tage en tørn mere. Alle genopstiller.
Herefter havde best. en drøftelse om evt. nye kandidater. Vendes igen når vi kommer tættere på mødet.
Opstillingsmødet finder sted den 21. feb. kl. 19.30 i ABs restaurant.

Ad. 7 – DBUs ungdomsfond.



HT udfærdiger ansøgning til fonden med fokus på sociale aktiviteter omkring U19/2.
Der blev rejst spørgsmålstegn ved om der var en tidsfrist for hvor tidligt man må søge fonden efter bevilling
sidst. TG undersøger.

Ad. 8 – Fodboldskolen 2011.



Bestyrelsen bakkede op om KiR som Skoleleder og Kim Villy som Trænerleder.
AB har fået tildelt uge 26.

Ad. 9 – SBUs delegeretmøde.




TG kunne fortælle, at SBUs bestyrelse havde taget godt imod vores forslag trods sporadisk kritik fra salen.
SBUs bestyrelse bringer forslagets problemstilling, som stikker dybere end som så videre til DBUs årsmøde i
marts.
Forsamlingen bakkede op om SBUs bestyrelses indstilling om navneskift, så SBU fremover hedder DBU
Sjælland.

I forlængelse af dette kunne MA fortælle, at han overvejede at træde ind i DBU Sjællands ”Seniorudvalg” efter
henvendelse fra DBU Sjælland til AB mens TG også tygger på muligt engagement i DBU Sjælland.

Ad. 13 – Evt.




TG:
TG:
KN:

Kunne fortælle, at der dags dato var 22 der havde tilmeldt sig Nytårstaffel.
AB A/S har forespurgt om vi stiller med hold til deres indendørsturnering den 4.2. Dette gør vi.
Orienterede kort om, at der intet nyt var fra AB A/S.
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Ad. 3 – Bredde/Elite; DEBATOPLÆG.
Bestyrelsen var enig om, at det var en meget stor og komplekst snak – som vi IKKE ville kunne blive færdige med på
mødet. Så punktet blev blot en meningsudveksling omkring holdninger og definitioner af bredde/elite.
Beslutning:
 Der blev aftalt nyt møde – KUN med dette punkt den 10. feb.

Ad. 5, 6 & 12
Punkterne udgik.

Mødet sluttede kl. 22.49.
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