REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 18.00

05/10/2009

Vagn har meldt afbud

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Mødet skulle oprindeligt have været afholdt 31/08/2009, men er blevet udsat end del gange.
Referatet godkendes.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A)CAFETERIA-ANSÆTTELSER (KIM) + KLAGE OVER CAFETERIET (VAGN)
Der mangler fortsat bemanding i cafeteriet (især om onsdagen). Der er ikke klarhed over proceduren i forhold til at
ansætte nye og når der mangler vagter. Den cafeteria-ansvarlige i bestyrelsen skal stå for nyansættelser (dvs. Karin).
Der skal i det hele taget udarbejdes nærmere procedurer for cafeteriadriften (fx i forhold til rengøring).
Old boys afdelingen har klaget over, at der ikke var øl i cafeteriet. Dette er ikke første gang. Der er sket en
koordineringsfejl, hvor man ikke var klar over, at der var herresenior fest i weekenden før. Der skal dels købes flere øl
ind ad gangen og dels skal det indarbejdes i proceduren for cafeteria-driften.
Efter at vi er skiftet til IP-telefoni er vores dankortautomat ophørt med at virke. Inden juli næste år skal denne alligevel
skiftes pga. nye regler på området. Det besluttes derfor at indkøbe en ny og trådløs nu, da det giver os større frihed.

B) SKILT TIL FACADEN (KIM)
Skiltet ved siden af hoveddøren trænger til at blive frisket op og passer i øvrigt ikke med logoet på hjemmesiden. Lee
har lavet det nye logo, som benyttes på hjemmesiden og han skal derfor tages med på råd.

C) ARTIKEL I NORDJYSKE (KIM)
Der har været en artikel i Nordjyske om forsøget på at samle damefodbolden i Aalborg. Det er ærgerligt, at denne
medieomtale først kommer nu og ikke for et år siden, hvor det var aktuelt. Helle beklager at bestyrelsen ikke blev
informeret om interviewet før det kom i avisen. Alle er imidlertid enige i det, der blev meldt ud. Der er behov for en
fortsat diskussion af dette emne i bestyrelsen.

D) NIELS BEK’S HOLD (VAGN)
Udsættes til næste gang når Vagn selv er tilbage.

E) RESTANCER I OLDBOYS AFDELINGEN (VAGN)
Vagn melder om en udbredt holdning i oldboys afdelingen om, at de ikke synes de behøver betale kontingent. Der
bakkes op om, at man sætter disse personer stolen for døren: enten betaler de eller også spiller de her ikke mere. Det

foreslås, at der tages en generel snak med old boys afdelingen om både dette og øl-problematikken.
Restancesituationen ser i øvrigt god ud i afdelingen.
Der mangler helt generelt overblik over restancelisten (især i forhold til folk der egentlig ikke spiller her mere, men
ikke er blevet udmeldt).

F) ÅRBOG 2009
Det har ikke været muligt at få nogen til at lave årbog i år. Der satses i stedet på at lave en årbog 2009/2010 nu da
sæsonen er vendt. Der skal således findes en tovholder.

G) OPFØLGNING PÅ ARBEJDSDAG
Måltavlens kontrolboks er ikke sat op på væggen endnu. Der mangler også en mere simpel brugermanual.
Ny arbejdsdag lægges lørdag 16. Januar 2010 fra kl. 9-16.

H) STRUKTURÆNDRINGER
Nyt strukturmøde afholdes tirsdag d. 24. november 2009 kl. 18.30.
Det skal diskuteres om vi skal have en materialeansvarlig for hele klubben.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
-

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Der er skiftet hængelåse, men de holder ikke. Vi skal have nogle kraftigere. Desuden er det svært at se tallene på de
nuværende.
Der skal holdes fast i at kun trænerne, Morten og bestyrelsen har koderne til hængelåsene. Ting fundet på anlægget
kan lægges i forvalterrummet.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Der arbejdes på at køre kontingentopkrævningen over PBS. Kim arbejder videre med det og forsøger at få Bill til at
hjælpe med at få det startet op.
Der skal snart bestilles en håndværker til at sætte overvågningskameraer op. Vi har forsøgt at få det ordnet internt,
men det ser ikke ud til at lykkes. Helle forsøger en sidste gang internt.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
-

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Der arbejdes på højtryk på trænere til den nye sæson.
Vi er gået i samarbejde med Haabet IF om arrangementet Julemandsfodbold.

B) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Ikke til stede

C) HERREUNGDOM V/ UBESAT (POUL)
Trænersituationen er efterhånden på plads i forhold til næste sæson, men der mangler fortsat to trænere. U-17 holdet
blev reddet efter stor indsats.
Der har været nogle disciplinære problematikker omkring kampene som vi skal have fokus på, hvordan vi håndterer.
Det skal nævnes at problemerne i ligeså høj grad ligger hos modstanderhold og dommere.
Vi skal se på, hvad vi yderligere kan gøre for at takle de problemstillinger der er aktuelle i forbindelse med
ungdomsafdelingens etniske sammensætning (fx i forhold til kommunikation med forældre).
Afdelingen har store problemer i forhold til kontingentrestancer. Lee yder en løbende indsats i forhold til dette.

D) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Sportsligt går det godt og to hold kæmper om oprykning. Alle trænere ser ud til at fortsætte og Peter Frellsens indsats
skal fremhæves (har styret to hold i efteråret). Old boys har indvilget i at bidrage til fjerdeholdets kampe.

5) EVENTUELT
Forvalter og tilskudssituationen
Kommunen synes ikke situationen omkring Morten kontra en forvalter er holdbar. Det betyder at vores tilskud bliver
kraftigt beskåret. Der er overordnet to muligheder: (1) vi kan ansætte en forvalter på fuld tid og få tilskuddet tilbage
(som så går til den forvalter) eller (2) vi fortsætter som nu og beholder ca. 80.000 kr. om året i tilskud som vi selv kan
administrere. Hvis den rette person kan findes, foretrækker vi den første løsning, men på den anden side betyder det
et stort hul i økonomien. Karin kan muligvis finde en passende kandidat til jobbet.
Procedure for aflåsning af klubhuset om aftenen
Klubhuset har i flere omgange stået ulåst hen, fordi der ikke er styr på aflåsning om aftenen. Der skal være mere styr
på hvem der har ansvaret for at få låst af. Poul sørger for aflåsning om onsdagen, hvor der især har været problemer.
Der skal på længere sigt udarbejdes klare procedurer for dette.

Baner
Der er indkommet forslag om at vende banerne. Det er diskuteret og virker fornuftigt, men skal vendes med trænere
og holdledere (til træner/ledermøde).
Dommerrum
Det skal kommunikeres ud til trænerne, hvordan dommerrummet fungerer (skal med på træner/ledermøde).
Træner/ledermøde afholdes onsdag d. 17. februar 2010 kl. 19.
Afslutningsfesten
Der skal findes en tovholder. Lee skal kontaktes om at få reklame for afslutningsfesten på hjemmesidens forside (der
hvor der nu er reklame for tøjsalg).
Næste møde
11/11/2009 kl 19.00

