REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 19.00

11/11/2009

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet godkendes.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF TRÆNERE (KARIN)
Vi skal være bedre til at fastholde de træneremner vi taler med i rekrutteringsprocessen også selvom det ikke i første
omgang lykkes at få dem ansat. Eksempelvis blev der i dameungdom fundet en træner, som i første omgang ikke var
interesseret i at træne det hold han blev tilbudt, men som gerne ville træne et ældre hold. Da der sidenhen dukkede
et relevant job op blev vedkommende ikke i første omgang kontaktet igen med henblik på dette hold. Der er siden
rettet op på det i den aktuelle sag, men vi skal generelt blive bedre til at fastholde træneremnerne, da de ikke ligefrem
vokser på træerne.

B) FORVALTER (KARIN)
Karin har fået henvendelse fra en person, der er interesseret. Vi skal have besluttet om vi vil ansætte en forvalter på
fuld tid før vi går videre i forhold til denne person.
Der er enighed om at hvis den nuværende ordning skal fortsætte kræver det, at Mortens rolle bliver klarere defineret i
forhold til hans arbejdsopgaver. Dette er dels vigtigt for Morten selv, men er også centralt i forhold til trænerne i
blandt hvilke der har været udtrykt en del utilfredshed i løbet af det seneste år. Der skal med andre ord udarbejdes en
klar oversigt, der viser hvilke arbejdsopgaver Morten har og hvordan de skal udføres. Denne oversigt skal både
Morten og trænerne være i besiddelse af, så alle ved nøjagtig hvad de kan forvente sig af ham. Oversigten udarbejdes
i forbindelse med næste arbejdsdag (16. januar 2010), så den kan kommunikeres ud inden sæsonstart.
Forudsat at Morten kan udføre sit arbejde tilfredsstillende er den nuværende løsning nok den bedste. Men der skal
styr på ovenstående, så der er klare linjer. Vi ansætter altså ikke en fuldtidsforvalter. Men de 80.000 kr. vi dermed kan
bevare i tilskud skal bl.a. bruges til at sikre tilfredsstillende rengøring og til at sørge for at der altid er folk i klubhuset i
weekenden.

C)PETER OG RIKKE FOND (HELLE)
Vi skal have søgt Lind-fonden om støtte til diverse sportsmateriel (først og fremmest hjørneflag, målnet og bolde).
Jens udarbejder og sender ansøgning (ansøgningsfrist 27. Nov 2009).

D) FORDELING AF HUMMEL-SPONSORAT (HELLE)
Der er stort behov i dameafdelingen i den kommende sæson mens herresenior har haft svært ved at få brugt deres
penge, så fordelingen ændres i næste sæson til følgende:
Herresenior 5.000
Herreungdom 5.000

Dameafdelingen 10.000
FU 5.000

E) LEDERPRISER
Efter grundig diskussion er fordelingen af de små lederpriser fastlagt. Den store lederpris blev ligeledes debatteret,
men den endelige beslutning er lagt i hænderne på Helle og Poul.

F) OPGAVER TIL ARBEJDSDAG (16. JANUAR 2010)
Omfanget af opgaver til arbejdsdagene udvides til også at omfatte visse organisatoriske opgaver, som det ikke er
muligt for bestyrelsen i det løbende arbejde. Dette harmonerer fint med at de medlemmer, der oftest møder op til
arbejdsdagene for en stor dels vedkommende er bedre kvalificeret til disse opgaver en til de mere
håndværksmæssige.
En klarere definition af Mortens rolle og arbejdsopgaver tilføjes således til listen over arbejdsopgaver til næste
arbejdsdag (se også 2B).
Kommunikation med indvandrerforældrene (socialforvaltningen i Aalborg Kommune har et system som vi kan benytte
os af). Vi har behov for at få oversat diverse henvendelser til forældrene til de relevante sprog. Derudover skal vi finde
ud af, hvordan vi kan forbedre kommunikationen og få dem mere involveret i klublivet.
Reparation af store jakker og flyverdragte (de mangler blandt andet lynlåse).

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Kim, Karin og Helle tager til Lederkaravane d. 23. November.
Nørresundby Bank giver, i deres egenskab af hovedsponsor, mad d. 3. December og er således til stede i starten af
næste møde.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Den nye dankortterminal er taget i brug. Den blev dyrere end forventet, men så er vi til gengæld også fremtidssikret.
Derudover sparer vi en del på de årlige omkostninger.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Vi har modtaget tilbud fra Danebo, som gerne vil være sponsor. Sponsoratet vil kort fortalt gå ud på, at hvis et af
klubbens medlemmer sælger deres bolig igennem Danebo modtager klubben 4000 kr. Set i forhold til størrelsen på
vores øvrige sponsorater kan dette vise sig at blive en rigtig god aftale. Det bliver i første omgang ikke muligt at tilbyde
Danebo et trøjesponsorat, men hvis sponsoratet viser sig at blive indbringende skal dette naturligvis genovervejes.
Kim følger op på henvendelsen.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Afdelingen har haft første oprykning i mange år, da 3. holdet rykkede op i serie 5.
Det var ofte et problem for fjerdeholdet at samle spillere nok til kampene i efteråret og assistance fra old boys
afdelingen var nødvendig i slutningen af sæsonen. Det skal derfor diskuteres i HSU om der skal være tre eller fire hold
til foråret.
Louis’ store arbejdsindsats fremhæves som et uvurderligt aktiv i afdelingen og det er således vigtigt at undgå at hans
arbejdspres bliver for stort.

B) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Førsteholdet rykkede ned igen og spiller serie 1 i den nye sæson. Det har været et problem at kunne stille hold. En del
har givet tilsagn om at spille til foråret. Vi skal have snakket med dem, der rykker op som seniorer om de vil spille på
holdet.

C) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Afdelingen holder afslutningsfest og har besluttet at øl og vand skal bestilles via klubben i år.

D) HERREUNGDOM V/ UBESAT)
Der mangler en træner til U-12. Alle andre er på plads.

5) EVENTUELT
Hjemmesiden bliver ikke opdateret tidsnok. Vi prøver at få Lee med til næste møde.
Vi bør have informationer om sponsorater på hjemmesiden.
Vi har brug for et sponsorudvalg.
Freja-modellen i forhold til cafeteria-driften?
Skal stadion-driften omlægges så det bliver holdvis?
Vi har 36 ungdomsspillere der ikke har betalt kontingent. Hvad skal vi gøre ved det? En mulighed er breve til
forældrene, men vi har lidt sværere ved at sætte dem af hold end når det drejer sig om seniorer. Der skal selvfølgelig
være konsekvens hvis man ikke betaler. Der skal sendes breve ud!
Næste møde: Torsdag d. 3. December 2009 kl. 18.00

