REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 19.00

06/09/2010

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
OK

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) OPFØLGNING
Bestyrelsesweekend
Organisationsdiagrammet skal rettes lidt til og der skal udarbejdes en kort følgetekst når det skal sendes ud til
bestyrelserne. Der mangler funktionsbeskrivelser for holdansvarlige i old boys/girls afdelingen. Vi laver et opfølgende
møde d. 10. oktober kl. 9.30 hos Kim.
Træner/ledermøde
Hverken HS eller OB var til stede, så der var ikke så meget mulighed for klub office snak. Det skal være kutyme at
trænerne møder et kvarter før (især vigtigt i ungdom) til træning og kamp. Forsøg på udarbejdelse af principper for
op- og nedrykning af ungdomsspillere. Uenighed om det skal være oppe eller nedefra. Der arbejdes videre på det
første udkast fra dameafdelingen. Det er et problem for ungdomsholdene når målene ikke bliver stillet på plads. Fokus
i HS. Der mangler net til to fem-mandsmål.
Anlægget bliver hver fredag benyttet af en gruppe uden tilknytning til klubben. Det kan vi som udgangspunkt ikke
acceptere når det foregår i dette omfang. Omvendt kan vi godt prøve at informere dem om klubben og muligvis
hverve lidt medlemmer ad den vej. Karin taler med forvalteren om at være opmærksom på det og prøve at være til
stede i klubben på det pågældende tidspunkt.
Træner/leder møde med herresenior afholdes d. 16. september 2010 kl. 20.30.

B) JUBILÆUMS-UDVALG (PTO)
I anledning af klubbens jubilæum skal der nedsættes et udvalg, der kan begynde at arrangere diverse aktiviteter i
anledning af jubilæet. Poul og Vagn arbejder videre og prøver at få engageret nogle old boys medlemmer.

C) OPDATERING FRA ARBEJDSDAG
Opgavelisten er opdateret. Vedlægges referatet.

D) ORIENTERING VEDRØRENDE FORVALTER
130 ansøgere, fem til samtale og Jan Krølle Nielsen overbeviste om at han var den rette mand til jobbet. Der skal
findes en ordning, hvor Krølle har et rådighedsbeløb så han kan foretage løbende indkøb.

E) OPGAVER VEDRØRENDE ARBEJDSBESKRIVELSER
Dette afsluttes ved Kim d. 10. oktober.

F) AFSLUTNINGSFEST
Louis står for det. Lee sætter i kalenderen.

G) NØGLEOPRYDNING
Der er alt for mange nøgler ude i forhold til hvor mange hold vi har.

D) NÆSTE ARBEJDSDAG
Anden weekend i januar

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Carlsberg skal bruge to datoer, hvor pengene kan overrækkes. Det bliver d. 16. sept kl 18.45 eller d. 5. okt kl. 19.00.
Freja låner højst sandsynligt Wembley 18. september kl. 16.00.
U13 Drenge kan ikke stille med biler til udekampene. Vi forsøger at få dem med offentlig transport. Morten skriver
brev til forældrene.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Har undersøgt om vi kan få en container til det rod der fylder kridtrummet. Afgørelse afventes.
Der er lidt forvirring om medicinopfyldning. Medicinmanden skal på kontaktsiden på B52.dk.
Vi sælger de gamle borde og stole. Kommunen afhenter de overskydende.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Vi har haft indbrud, hvor vores børneattester blandt andet er blevet stjålet. Trænerne skal informeres om dette.
Nøgler til poolbord og massørrum er også væk. Massøren informeres.
Aalborg Handelsskole sponsorat overgår til U13. Trøjer skal trykkes ved Danskilte. Lee aftaler med Danskilte og henter
og bringer. AH vil have billeder af holdet.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
B) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE HALD
Opslag om damesenior rundt omkring i byen. Der er efterhånden omkring 15 spillere.
Lidt misforståelser omkring samarbejdet med Gug, men arbejdet skrider nu frem igen.
Vi er ikke alene i relation til utilfredsheden omkring tildelingen af licenser.

C) HERREUNGDOM V/ LEE NIELSEN ELLER LOUIS LANTOW (ROTATION)
To trænere ansat. Samarbejdet mellem de to ungdomsafdelinger er kommet godt i gang.

D) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN

5) EVENTUELT
Næste møde: 5. oktober 2010 kl. 19.00.

