REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 19.00

28/06/2010

Vagn er ikke til stede.
1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
OK
2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) OPRYDNING EFTER FESTER
Skriftlig henvendelse om manglende oprydning i cafeteriet og i omklædningsrummene efter førsteholdets
oprykningsfest. Det er naturligvis noget der skal være opmærksomhed på ved kommende fester, men
kritikpunkterne virker overdrevne i forhold til det, der reelt skete. Det er muligvis en følge af længere tids
irritation over manglende oprydning og rengøring, der har fået afløb i forbindelse med denne fest.
Løsningen fremadrettet er mere generelt at henstille til selvjustits omkring oprydning i
omklædningsrummene og udarbejdelse af retningslinjer for oprydning og rengøring i forbindelse med
diverse arrangementer. Karin laver et udkast til retningslinjer. Jens forfatter svar på henvendelsen.
B) RENOVERING AF TERRASSE-OMRÅDET
Vi skal selv slå græsset på det nye område, da kommunens maskiner ikke kan bruges på skråningerne. Det
bliver iværksat på næste arbejdsdag under ledelse af Jakob Hansen.
C) PROBLEMER MED VANDET EFTER RENOVERINGEN
Vandet har efter renoveringen enten været for varmt eller for koldt til stor gene for både medlemmer,
modstandere og dommere. Det skulle ifølge kommunen være under udbedring og være i orden snarest.
Der er ikke blevet skiftet lamper på toilettet. Vi skal spørge om det bliver lavet. Alternativt kan vi selv gå
videre med det.
D) AALBORG-PARKEN
Helle og Louis har været til møde med den nye koncernchef omkring næste sæson. AaB’s økonomiske
situation betyder at der skal spares på alle områder. For driften af boderne på stadion betyder det dels, at
der laves standardkontrakter med alle foreninger og dels at der udelukkende bliver provisionsbaseret
betaling på 8,5 % af omsætningen (i modsætning til den nuværende aftale, hvor vi får et fast beløb plus 7 %
af omsætningen). Det betyder for vores vedkommende en nedgang på en 1/3 i indtægterne. Efter at have
gjort opmærksom på dette ser det ud til at procentsatsen kan blive sat op til 10 %. Det går vi naturligvis
efter.

Vi ser ud til at få bod 10, en satellit bar bag supporterne (udelukkende med øl-salg) og bod 3 (ved
modstandernes hjørne). Det siger vi ja tak til.
Første kamp er mod Brøndby 25-07-2010 kl. 18.00, så der skal gøres en indsats for at skaffe folk til denne
kamp. Ca. 20 mand skal der bruges, da der på denne dag bliver behov for fuld bemanding af såvel bod 3
som 10. Louis laver en fordeling af resten af kampene.
Det besluttes at 15 % af indtægterne fra Aalborg-parken går i hovedkassen, mens resten tilfalder de
afdelinger, der bemander boderne. Vi skal være meget opmærksomme på at undgå kassedifference, hvor vi
tidligere har oplevet nogle alvorlige tilfælde (dog ikke i den forgangne sæson hvor største kassedifference
har været på godt 500 kr.). I tilfælde af store kassedifferencer besluttes det i de enkelte sager, hvad
konsekvenserne bliver. Som udgangspunkt vil vi tilstræbe, at den ansvarlige afdeling kommer til at bøde i
sådanne tilfælde. Vi skal også fortsat være opmærksomme på svind som vi gerne ser minimeret.
E) STRUKTUR
Der etableres i efteråret en ny forsøgsordning i forhold til herreungdom i form af et samarbejde mellem
herre- og dameungdom. Formålet med dette er at finde ud af, hvordan en samlet ungdomsafdeling ville
fungere med udgangspunkt i den model, der har været benyttet i dameungdom de senere år. Forsøget
forventes med andre ord at spille en vigtig rolle i forhold til den beslutning om fremtidig struktur, der snart
skal tages (højst sandsynligt til næste generalforsamling).
Den største hurdle er fortsat trænerpåsætningen i herreungdom. Indsatsen skal optrappes med: (1) opslag i
klubhuset om manglende trænere, (2) annonce på klubbens facebook-side, samt (3) brev til forældrene om
den kommende sæson.
F) NÆSTE ARBEJDSDAG
Skal meldes ud nu med synlig annonce på hjemmesidens forside, nyhed på hjemmeside og facebook-side,
samt opslag i klubhuset (Jens og Lee).
Nye opgaver:
Opsætning af infosystem i kælder.
Opsætning af reoler til dagplejere.
Jens sender opdateret liste over opgaver til arbejdsdagen (denne lægges også på hjemmesiden).
3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Der skal bruges en ny kontaktperson til U15 i stedet for Helle, da hendes arbejdsbyrde er blevet for stor. Vi
forsøger at overtale Rasmus (Poul).

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Der er bestilt nye trappekanter, så trappen kan komme til at fremstå med ensartede trin. De nye kanter
bliver højst sandsynligt opsat i løbet af sommeren. Ellers ordnes det på arbejdsdagen.
C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Vi har fået tilladelse til selv at gøre noget ved græsset i Wembleys målfelter. Det er dog vigtigt at det gøres
korrekt og Jakob Hansen skal derfor tages med på råd. Ifølge ham er rullegræs ikke dyrt, men pålægningen
er besværlig og der skal vandes grundigt i den efterfølgende periode. Rasmus vil imidlertid gerne stå for
arbejdet, hvis vi kan få Jakob til at rådgive om fremgangsmåde. Vi skal være sikre på at kommunen kan
godkende den løsning. Poul kontakter Rasmus.
Sponsorudvalget synes ikke at den nye ordning med Energi Nord er blevet meldt godt nok ud. Vi prøver at
synliggøre den på hjemmesiden og informerer samtidig via facebook-siden (Jens og Lee).
Nørresundby Bank stopper som hovedsponsor efter årsskiftet og vi skal således på jagt efter en ny.
Sponsorudvalget er startet rigtig godt op og ser ud til at kunne få indtægtsniveauet på sponsorsiden
markant op.
Vores forsikringer er blevet tjekket i forhold til DBU’s nye forsikringer. Det viste sig at vi er dobbeltdækkede
på mange områder. Vi kan umiddelbart spare ca. 20.000 kr. ved at opsige den nuværende aftale. Vi skal
finde ud af hvad en ny forsikringsaftale skal dække, herunder om vi fortsat skal have ulykkesdækning af
spillere. Det er meget få klubber der fortsat har dette og det koster os 10.000 kr. årligt.
D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
Sagen om ØFC har taget en drejning, da det viser sig at der ikke er sammenhæng mellem klubben og
Projekt 9220. Dette blev klart på et møde med deltagelse repræsentanter fra ØFC, Projekt 9220 og B52.
Vores udkast til et åbent brev er således ikke i sin nuværende form relevant. Vi undrer os dog fortsat over
JBU’s ageren i sagen og en henvendelse hertil synes derfor fortsat aktuel. Jens omformulerer brevet.
4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Ikke til stede
B) HERREUNGDOM V/ LEE NIELSEN ELLER LOUIS LANTOW (ROTATION)
Der er klar fremgang at spore i forhold til krisen tidligere på foråret.

Afholdelsen af forældremøde var både positivt og negativt. Fremmødet var dårligt, men de der mødte op
viste stort engagement og ytrede ønske om at hjælpe, især i forhold til ad hoc opgaver. Det var i
særdeleshed positivt at opleve dette engagement på tværs af kulturelle baggrunde og der ser ud til at være
gode muligheder for at få involveret nogle af forældrene til de mange ungdomsspillere med
indvandrerbaggrund. En somalisk mor, der tidligere har arbejdet som tolk tilbød blandt andet at hjælpe
med oversættelsesopgaver. Vi skal have sat dem i gang med nogle opgaver og vi skal i sådanne tilfælde
blive bedre til at tilbyde forældrene specifikke opgaver med det samme, så vi er sikre på at få dem i gang.
C) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Afdelingen har netop afsluttet en forårssæson, der både på det sportslige og det sociale plan har været en
stor succes. Oprykninger til såvel 1.- som 2.holdet samt flotte placeringer til de to øvrige hold har været det
sportslige udbytte, mens i forhold til det sociale kan noteres en utrolig god stemning i hele afdelingen.
D) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE HALD
Der har været dialog med seniorspillerne, der meget gerne vil blive. Samtidig er der snak om samarbejde
med Aalborgstudenterne og der skal gås i charmeoffensiven med opslag på uddannelsesinstitutionerne og
lignende.
I ungdomsafdelingen er der afgang til AaB, som tilsyneladende er begyndt at tilbyde penge for at spille. Den
udvikling hverken vil eller kan vi deltage i og vi må i stedet konkurrere på andre parametre.
5) EVENTUELT
Fodboldcamp i uge 31. Det skal meldes ud til træning, så der ikke bliver brok i herresenior, hvis de ikke er
færdige når der er træning tirsdag aften. Det skulle dog ikke blive noget problem, da det er programsat til
at slutte kl. 18.00.
Fodboldskole i uge 28 er aflyst.
Stillingsopslag: Kim og Jens har udarbejde udkast, som sendes rundt til kommentarer. Ansøgningsfrist bliver
1. august, samtaler i uge 33. Ansættelsesudvalg nedsættes til næste møde. (Jens).
Der skal skrives et resumé af vores meget succesrige sæson, der kan sendes rundt til de forskellige lokale
medier. Afdelingerne sender til Kim, der sammenfatter.
Næste møde: 9. august 2010 kl. 19.00

