DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE KL. 18.00

03/08/2009

Til stede er Karin, Helle, Kim, Jens og Poul.

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Kim skal rette i trænerkontrakter
Referatet godkendes.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) STRUKTURÆNDRINGER
Opfølgning på strukturmøde: Der er fortsat problemer med at få besat trænerstillinger i herreungdom. I øjeblikket
træner Lee U-17, men det er blot midlertidigt. På U-15 er spillerne begyndt at melde sig ud, fordi de ikke kan få et rent
U-15 hold. Der mangler endvidere en træner til dette hold.
På damesiden mangler der en træner til anden U-18.
U-18 DM holdets nye træner sprang fra i sidste øjeblik og der er arbejdet hårdt på at finde en løsning. Der er således
fundet en træner for efterårssæsonen. Derefter skal der findes en ny.
Der skal holdes et opfølgende møde i løbet af september. Bestyrelsen foreslår 07-09-2009.

B) INDKØB AF COMPUTERE (KIM)
Vi er blevet tilbudt to computere til cafeteriet til 1200 kr. pr stk. Det blev besluttet at købe en enkelt, som installeres i
cafeteriet i den kommende arbejdsweekend.

C)OPGAVER TIL ARBEJD SDAG
Der er udarbejdet en liste over de opgaver der ønskes udført. Vi regner ikke med at nå det hele i denne omgang. Der
er derfor snakket om hvordan opgaverne skal prioriteres.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Foreningen er af kommunen blevet udtaget til revision. Den krævede dokumentation skal på plads i weekenden (er på
opgaveliste til arbejdsweekend).

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Der mangler indstillinger til pokaloverrækkelserne i ungdomsafdelingen.
I tråd med det, der blev aftalt på strukturmødet er der udarbejdet en folder om frivilligt arbejde i klubben, som nu
distribueres til forældre og andre potentielle frivillige.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Der afholdes møde med kommunen vedrørende situationen omkring Morten.
Det ser ud til at udgiftsniveauet i forhold til trænerlønninger er fornuftigt. Halvvejs i sæsonen er der således brugt
nøjagtig halvdelen af det budgeterede for sæsonen.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
-

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Ikke til stede.

B) HERREUNGDOM V/ UBESAT (HSU)
Der har været store problemer med trænerpåsætning, men det er efterhånden ved at være løst.

C) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Der er tilmeldt fire hold. Det fjerde hold spiller om tirsdagen for at sikre fleksibilitet da vi ikke helt har spillere nok.
Førsteholdet er kommet i en sydkreds og transportudgifterne kan dermed ventes at stige på grund af større afstande
til udekampe.
14. november foreslås som dato til afslutningsfest.
Der er observeret problemer med at der drikkes medbragte øl i omklædningsrummene på især ét oldboyshold. Det
skal stoppes (opsætning af information om reglerne vedr. medbragte drikkevarer er på opgaveliste til arbejdsdag).

D) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Der er afholdt Bella Italia Cup. Det endelige regnskab foreligger dog ikke endnu.
70 spillere var i Vildbjerg med gode resultater for alle hold til følge.
Vi har hjulpet til ved Aalborggardens arrangement i sommerferien.

5) EVENTUELT
Næste møde: 31. August 2009 kl. 18.00

