REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 17.00

12/04/2010

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
OK

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) REVIDERING AF FORVALTERENS ARBEJDSBESKRIVELSE
Den skal udpensles og revideres. Næste møde.

B) TUBORG’S GRØNNE FOND
Helle søger fonden om støtte til inventar i cafeteriet.

C)SIFA REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Jubilæum i 2011. De vil gerne vide om arrangementer (BI cup)

D) ØSTLANDENES FC
Der er ikke sket det store siden sidst. Der er enighed om at gå videre med sagen og forfatte et åbent brev til de
berørte klubber, Aalborg Kommune og JBU. Jens skriver brevet.

E) REVIDERING AF KLUBBENS REGELSÆT
F) BANEFORDELING
Banefordelingen på anlægget blev diskuteret og et forslag udarbejdet, der tilgodeser muligheden for at flytte og
vende baner med jævne mellemrum. Poul snakker med Morten.
Wembley må pga. den dårlige tilstand i denne sæson udelukkende anvendes af U-18 DM, U-15 Mester, Første Dame
og Første Herre. Siden kan vi tale om en turnusordning, hvor klubbens øvrige hold eksempelvis får en kamp pr sæson
på Wembley.
Træningstider: Lee har udarbejdet et forslag som er rettet til. Dette skal kommunikeres ud til trænere og spillere så
hurtigt som muligt. Det kommer på hjemmesiden og skal mailes direkte til trænerne.

G) HERREUNGDOM/STRUKTUR
Arbejdsbyrden for HSU er alt for stor og Lee, Louis og Poul har hverken tid eller ressourcer til at tage sig af to
afdelinger. Det begynder efterhånden også at gå ud over herreseniorafdelingen, fordi det meste af arbejdsindsatsen
bliver lagt i løsningen af de akutte problemer der bliver ved med at opstå i herreungdom. Der er et stort behov for

opbakning fra hele klubben til for alvor at få herreungdom op at køre igen. Især gælder det om at få benyttet de
kompetencer der ligger i dameafdelingen i forhold til at drive en ungdomsafdeling.
En træner er stoppet pga. samarbejdsproblemer med en af de øvrige trænere. Han er blevet tilbudt en rolle i
bestyrelsesarbejdet i afdelingen som han overvejer. Så trænerjagten fortsætter. Vi skal have flere annoncer på jbu’s
hjemmeside.
Der mangler fortsat en beslutning om strukturen, så vi kan komme videre med noget mere permanent og langsigtet.
Lige nu er det midlertidige og halve løsninger hele tiden. Det skal meget snart høre op. Lee foreslår at vi til næste
møde tager en beslutning om forslag til strukturen så vi kan komme videre. Helle tager det med på dameafdelingens
næste møde.

H)NYT GULV
Leverandøren af det nye gulv har været og se på klubhuset og anbefalede hverken linoleum eller filt, men i stedet
gulvtæppefliser, der kun skal støvsuges. De kan endvidere skiftes ud enkeltvis. Det tager tre en halv dag at lægge på og
vi kan få klubbens logo i tæppet. Han er endvidere interesseret i et sponsorat.
Vi følger hans råd med gulvtæppefliserne og vælger den mørke variant.
I forbindelse med arbejdet kan vi benytte lejligheden til at få overstået det sidste malerarbejde ovenpå.
Karin snakker med Bonderup og tæppeleverandøren.
Der er udarbejdet en energirapport som betyder at kommunen skal investere op mod 150.000 kr. i klubhuset. Det
kommer til at få betydning for dagligdagen i klubben i nogle perioder, hvor der skal laves forskellige ting om.

I) NÆSTE ARBEJDSDAG
Kasser, stolper og borde/bænke skal males.
Oprydning i kridthuset.
Billeder skal snart ordnes.
Persienner i motionsrummet.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Golden girls holder 20 års jubilæum d. 12. juni 2010 og låner klubhuset den dag.
Hvordan gør vi med oprydning efter kampe i weekenden.
Hvad gør vi med Aalborg Handelsskole-sponsoratet nu hvor U-17 er trukket? Kim snakker med Mikkel.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)

Ikke til stede.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Der kan laves en årlig besparelse på el på 27.000 pr. år ved en investering på 130.000.
Dagplejerne spørger efter skab og har selv fundet muligheder. Det skal organiseres så det kommer til at se ordentligt
ud. Vi må hellere selv købe. Vi prøver at holde det på 2.500 kr. Kim går videre med sagen.
Vi skal have sponsorudvalget på hjemmesiden.
Sponsorarrangement: Alle vore sponsorer inviteres til en junior-DM kamp engang i august.
Sponsorudvalget skal under ingen omstændigheder bestille tøj før pengene er i hus.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE HALD
En af spillerne fra ansøgningen til licens har fået en aftale, hvor hun får dækket sine transportomkostninger, hvis vi får
licensen. Vi skal passe på at det ikke bliver et skråplan hvor forældrene begynder at kræve løn til spillerne, som faktisk
var deres første krav i dette tilfælde.

B) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Standerhejsning vel gennemført.
Mange skylder kontingent, men der arbejdes på det.

C) HERREUNGDOM V/ LEE ELLER LOUIS (ROTATION)
-

D) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN

5) EVENTUELT
Det skal endnu engang indskærpes at yderdørene skal holdes lukket.
Næste møde: 4. Maj kl. 17

