REFERAT
AB, Fodboldbestyrelsen

Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud:

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

DAGSORDEN
0.

foreslået af

Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Til behandling
1. Budget 2011
2. Ballo Cup 2010
3. DBUs aktiviteter 2011

TK
KR
TG

Til behandling – hvis mere tid!
Til godkendelse
Til orientering – hvis tid!
4. ”Værløse sagen”
5. Evt.

TG

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
Dagsorden var desværre ikke udsendt rettidigt men punkterne, der blev oplæst af TG blev alle accepteret.

Ad. 1 – Budget 2011.
Bestyrelsen gennemgik med TK som tovholder slavisk budgettet for 2011, rettede til og godkendte.

Ad. 2 – Ballo Cup 2010.
KR gav en status på turneringen som skrider planmæssigt frem.

Ad. 3 – DBUs aktiviteter 2011.
TG informerede om ansøgningsfrist mv. og bestyrelsen havde en drøftelse af relevant afviklingsuge.
Beslutning/aktion:
• AB søger såvel Mikrofodboldskolen som Fodboldskolen 2011.

Ad. 4 – ”Værløse Sagen”.
TG orienterede kort om sagsforløbet og bevæggrunden for, at bruge så forholdsvis megen tid på selvsamme sag.
Beslutning/aktion:
Det blev besluttet, at
• TG orientere løbende bestyrelsen om udviklingen.
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Ad. 5 – Evt.
Nyhedsbrevet
TG fortalte om de modtagne reaktioner på nyhedsbrevet og i forlængelse af dette om en korrespondance mellem AB
person og en dommer. Bestyrelsen var enig i, at dette ikke var en acceptabel fremgangsmåde.
JMs henvendelse om Scout
Bestyrelsen havde på MAs foranledning en drøftelse af JMs henvendelse. Der var brug for en uddybende dialog men
man var åben omkring muligheden.
OK Benzinaftale
Efter en kort drøftelse valgte man ideen og tiltaget fra.
Bestyrelsen 2011
TG bad alle tænke over eget kandidatur samt evt. nye ansigter i bestyrelsen med henblik på det kommende år.
Kommende mødedatoer
TG havde ønske om at næste best.møde flyttes.
Nye forslag er 7.12 & 22.11.
Nytårskur 2011 blev kort vendt i forhold til hvor det skulle afvikles.

Mødet sluttede kl. 22.28.
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