REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

30/03/2009

1) GODKENDELSE AF OG OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet fra sidst godkendes til upload på hjemmeside.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) MANGLENDE BESTYRELSESROLLER BESÆTTES
Næstformandsposten besættes af Karin Balling Olsen. Helle Eskildsen er på denne baggrund klar til at fortsætte som
formand.

B) NØGLER
I forbindelse med det nye alarmsystem (se næste punkt) skal vi have lavet om på vores nøglesystem, så de rette
personer får adgang til de rette rum.

C) ALARMSYSTEM
Kommunen har indvilget i at klubben får nyt alarmsystem. Det nye system fungerer udelukkende ved brug af
’brikkerne’. Der er ikke bestilt noget endnu. Det skal besluttes hvilke døre der skal kobles på det nye system. Der er en
stor ekstraudgift pr. ekstra dør. I første omgang kan det være en ide at få cafeteria døren med. Kim arbejder videre
med dette punkt.

D) OPFØLGNING PÅ TRÆNER/LEDERMØDE
Trænerne fik undervisning i klub office. Der blev diskuteret materialer og bestyrelsen informerede. Bestyrelsen skulle
have haft styr på banefordelingen inden dette møde.

E) UDLEJE AF KLUBHUS
Vi lejer i øjeblikket ud til en række dagplejemødre i dagtimerne og har forespørgsel fra en yderligere. Denne er
yderligere interesseret i adgang til cafeteriet. Der kan blive problemer med skabsplads.
Hvis vi åbner for cafeteriet ændres priserne til kr. 1200 pr. måned for to gange om ugen. Der vil stadig være mulighed
for leje uden cafeteriet for kr. 900.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Der er lavet banefordeling. Der er afholdt møde med trænerne i herreungdom. Der fortsættes med disse månedlige
møder så længe der ikke er en ungdomsbestyrelse.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN OLSEN)
Ingen meddelelser.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Der skal findes dato til arbejdsdag: Bestyrelsen foreslår 8. og 9. august 2009 (to dage da der skal males).
Tagrender er blevet renset. Der skal nyt tag på kridthuset (kommunen betaler og står for det).
Kontingentindkrævningen er godt i gang.
Indkøringen af kluboffice er stadig i gang og skrider fortsat fremad.
Telefoner flyttes til Stofa for at spare penge.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
Indendørstider til næste sæson er bestilt via kommunens onlinesystem. Der er anmodet om de samme tider vi havde
sidste år.
Jens går videre med muligheder for integrationstilskud (transporttilskud)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Information om standerhejsning kom aldrig online. Standerhejsning afholdt. Der var ingen øl at få efterfølgende!
Cafeteriet bør være åbent når en afdeling har standerhejsning. Manglende koordinering med opstartsfesten er
grunden. Der skal også koordineres med Poul Erik for fremtiden.
Trygfonden er søgt om hjertestartere og førstehjælpskurser. Vi får svar i løbet af 2-3 måneder.

B) HERREUNGDOM V/ UBESAT
-

C) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Der er afholdt en vellykket opstartsfest i samarbejde med dameafdelingen. 1. holdet har fået ny holdleder.

D) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Der har været møde vedrørende Aalborg Kommunes eliteklasser. Mødet omhandlede koordinering af træning for
eliteklasser og AaB College. Der var deltagelse af B52, Vejgaard og AaB. AaB stiller med træner, men lover at de ikke vil
udnytte situationen til at ’fiske’ spillere.

Problemer med manglende spillere på Pige. Der er indgået aftale med Holtet, så fire af deres spillere spiller i B52.
Dameafdelingen afholder cup 21. juni, hvortil planlægningen er godt i gang.

5) EVENTUELT
Næste møde: 27-04-2009 kl. 18.00

