REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 19.00

31/05/2009

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
OK

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A)RENOVERING AF KLUBHUS
Renoveringen skrider planmæssigt frem.
Der er sat lås på manøvrerummet (der er lavet to nøgler, hvoraf Morten har den ene og den anden er i nøgleskabet).
Der er købt nyt skab til dagplejerne. Vi fik det gratis for at hente det.
Vi skal beslutte om logoet i tæppet skal være i 2X2 eller 4X4 tæppefliser. Placering?
Vi regner med at håndværkerne er færdige fredag, så vi kan åbne i weekenden.

B)ÅBENT BREV OM ØFC
Lidt mere diplomatisk formulering i slutningen. Udskift Gug med AaB. Send også til SIFA.
Beskriv den hidtidige integrationsindsats i klubben for at understrege, at vi rent faktisk gør noget.
Poul har stadig ikke fået tilbagemelding fra Projekt 9220.

C)NÆSTE ARBEJDSDAG
Udvendig maling af vinduer.
Etablering af computer hjørne.
Skabet med Zaptor og Wii bør på en b-nøgle, så trænerne får adgang
Nyt sofamøbel.
Baderummet i 6’eren skal males igen.
Maling af bænke.
Terasse/tilskuer areal: Buskene skal fjernes, så Jakob Hansen kan komme i gang med arbejdet.
Reparation af frisparksmur.

3) MEDDELELSER FRA

A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Har modtaget udkast til sponsoraftale med Intersport Aalborg Storcenter. Den kan ikke accepteres i sin nuværende
form, da den indeholder krav om indkøb hos Intersport for et beløb, der er ude af proportioner med vores normale
materialeudgifter.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Der er ingen tilmeldte hold i U13 og U15 til Bella Italia Cup, men sidste år kom tilmeldingerne først i den kommende
uge.
Der kan blive sammenfald med første herres oprykning og efterfølgende fest. Det er usandsynligt, men vi skal være
opmærksomme på at situationen kan opstå.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Sponsorudvalgets arbejde begynder at bære frugt og har blandt andet kastet et sponsorat med Spilleboxen af sig som
giver et månedligt beløb på 5000 kr. (fra 1. januar 2011). Derudover et beløb nu og her.
Vi skal have en diskussion om, hvordan vi får sparet lidt op i klubben.
Vi er kommet langt i forhold til kontingentdisciplinen men vi mangler stadig et stykke. Problemet er fortsat at
trænerne virker ligeglade og ikke benytter klub office.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Det forsvundne sæt tøj er fundet, så spillertøj er ikke et problem i øjeblikket.

B) HERREUNGDOM V/ LOUIS LANTOW
Der har været debat med dameungdom omkring fremtiden og vi nærmer os en løsning hvor modellen fra
dameungdom benyttes i herreungdom. Der begynder dermed at være lys for enden af tunnelen i forhold til at få
afdelingen op at køre.
AaB har sendt en regning på næsten 7000 kr. for det manglende tøj. Vi tager kontakt til Henrik Andersen for at finde
ud af hvem der har tøjet så vi selv kan få det inddrevet. Jens forfatter et brev.

C) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN)
D) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE-HALD

Anken vedrørende wildcard førte ikke til noget. Der er arrangeret møde med DBU omkring hvad vi kan gøre for at få
licens igen.
AaB har taget initiativ til talenttræning (under navnet Talentcenter Aalborg) og der har været møde med en række
inviterede klubber. Baggrunden er, at der ingen spillere fra Aalborg er på regionsholdet. Det kommer til at foregå hver
anden fredag hele efteråret for at styrke talentudviklingen i Aalborg og gøre trænerne bedre. AaB gjorde meget ud af,
at det ikke var fordi de skal spille i AaB, men for at styrke Aalborg som helhed. Men der er selvfølgelig en bagtanke i og
med at AaB ingen ungdomsafdeling har. Vi skal derfor også være opmærksomme på om der bliver ’fisket’ fra AaBs
side.
Der bliver også snakket om et samarbejde på ungdomssiden med Gug. Årgangene supplerer hinanden rigtig godt, så
det er vi meget interesserede i.
Vi skal til at tænke alternativt og kreativt for at tiltrække spillere til damesenior. Vi kan prøve at etablere samarbejde
med Aalborgstudenternes IF for også at få gang i en alternativ fødekæde til at supplere vores ungdomsafdeling.

5) EVENTUELT
FFU giver de ønskede penge til Vildbjerg Cup. Dvs. 2100 kr. til dameungdom.
Tre kampe 19.juni 2010 som alle skal spilles på Wembley er ikke koordineret. Løsningen bliver at damernes serie 1
kamp flyttes til Highbury. Poul vil gerne have en diskussion af prioriteringen af de hold der spiller på Wembley.
Næste møde: 28. juni 2010 kl. 19-21.

