
 
 

Bestyrelsesmøde 7.11.2017: 1900-2200 
Deltagere: Bestyrelsen og Sportsudvalget m. 2 rep i 1 timer?. 
Kritisk revisor Kirkegaard deltager i relevante punkter. 
 
 

Dagsorden Referat 

1) Velkomst og præsentation af 
dagsordenen. (5min) 

Simon bød velkommen. 
Gennemgik programmet. Var ærgerlig over, at der 
ikke kunne komme nogen fra Sportsudvalget. 

2) Sportsudvalgets informerer om trænere, 
initiativer, kunststofbanen, samtræning u10 
mm. (30 min) 

Der var ikke nogen tilstede fra Sportsudvalget. 
Simon fortæller lidt om de nye sport resultater. 
U10 samtræningen, går rigtig godt. 

3) Forslag til initiativer vedr u19/senior 2018 
(20min) 

Bestyrelse ønsker plan fra Sportsudvalg vedr, U19’s 
fremtidig træning/spille team. 
Muligheder blev diskuteret. 
Oplægget er, at trænerne skal komme med en 
ramme. 
Evt. Møde opsættes, med trænerne, så der kan 
laves en holdbar plan/træner miljø. 

4) Evaluering af div u14-dame samarbejde. 
(10 min) 

Lars Bo, vil gerne komme med et oplæg til dette 
punkt. Derfor afventes, til Lars Bo er retur. 

5) Brød 2000-2030.  

6) Periodisering/regnsskab mm HE  
(30- 40 min) 

.Haase: PT minus ca. 50000 kr. Jvr. Budget.  
Regnskab følges tæt. 

7) Næste års budget – step 1. (20 min)  Haase: Påbegynder snarest budget 2018. 
Medlemmer listen skal være ajour.  
Kontingent indendørs: Sat til 200 kr./mand 
2017/2018. 

8) Multibanen – lys mm? (10 min) Niels: Der undersøges via kommunen, om der kan 
skaffes nogle. 
Kvisgård: oplægget kommer snarest med på mødet i 
kommunen. – Vi afventer afgørelse. 

9) Status: Stig Rossen, Fyrværkerisalg mm. Niels orientere: 35 billetter (2) tilbage og en del 



(15 min) tilbage i siderne. Fin deltagelse endnu engang. 
Fyrværkerisalg: Simon, Sender godkendelse afsted 
til kommunen. Salgs stedet bliver  overfor 
fritidscentret på parkerings pladsen. 
Herefter tager sport over for bemanding. 

10) Evaluering afslutningsfest 4/11. (10 min) Simon: Svend Åge: Sparet orkester væk, lidt 
utilfredshed. Ellers ok fest. 
Mangler mere PR omkring festen. Evt. udnævne 
nogle ambassadører/ hold. 
Vi ved altid, hvornår festen afholdes – ca. 10 uger 
før. 

  

11) Evt. (5 min) Brian Pedersen er klar med fodbold skole 2018, incl 
hans kone. Uge 27. 
DBU Jyllands årsmøde i Rødding. 
SFS: Henry og Johnny. 
Forslag til kontingent vedr. Spiller, der ikke kan kan 
spille ret meget, feks. Militærfolk som kun kan 
deltage nogle få gange. 
Pris: 200 kr. til klubben + 50 kr/kamp i disse enkelt 
sager - blot et forslag? 
Lars Kvisgård: Overvej om de unge, skal holde 
pause om vinteren, for at motivere til ny sæson.  
 
Kunstbanen: Tidlig opsamling vedr, brug af kunsten 
– 2018. 
Kontigent: Der mangler stadig ca 30.. De enkelte 
bliver kontaktet endnu engang – Modsat kan de ikke 
spille start 2018. 
 

12) Punkter næste møde 7/12-2017 Årshjul:  
Boldværk: 
Vedtægtsændringer vedr. antal i bestyrelse. 
Børne attesterne. 

  
 

 


