REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 13.00

06/03/2010

Til stede er Helle, Poul, Vagn, Karin, Kim, Louis, Morten og Jens

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Godkendt

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) NYT GULV I CAFETERIET
Kommunen har accepteret to tilbud, som det nu er op til os at tage stilling til. Vi kan vælge imellem nålefilt eller
linoleum. Den videre kontakt i sagen skal vi selv stå for. Vi skal finde ud af om nivellering er med i prisen og hvilke
vedligeholdelsesudgifter der er forbundet med de to muligheder. Som udgangspunkt beslutter vi os for løsningen med
linoleum. Karin og Vagn går videre med sagen.

B) SPONSORKONTRAKT MED INTERSPORT
Kontrakten udløber efter denne sæson og det skal derfor besluttes om vi skal genforhandle, finde en anden sponsor
eller slet ikke have en sådan aftale. Det bliver op til sponsorudvalget at undersøge mulighederne både i forhold til
Intersport, men også i forhold til andre tilbud.
Helt overordnet skal vi have defineret rammerne for det nydannede sponsorudvalg. Der er enighed om at de ikke må
ændre aftalerne med vores tre store sponsorer (Nørresundby Bank, Unibrew og Intersport). Beslutninger vedrørende
disse skal foretages i hovedbestyrelsen. Nørresundby Bank skal endvidere godkende, hvis andre banker skal være
sponsorer. Det vil være hensigtsmæssigt med et møde med sponsorudvalget én gang hvert halve år. Det første skal
gerne finde sted engang i starten af maj.
En spillehal har tilbudt at sponsorere klubben med 10.000 kr. om måneden (via udlodning) mod at vi tilbagebetaler
ejeren 3500 kr. via godtgørelse. Da formålet med dette tydeligvis er at snyde skattevæsenet vælger vi at takke pænt
nej.
Kim kontakter sponsorudvalget

C) FORENINGSEL (INFO FRA ENERGI NORD ER VEDLAGT)
Det ligner en fornuftig der kan skabe en god indtjening til klubben. Ifølge Energi Nord vil eksempelvis 500 tilmeldte
give 50.000 kr. årligt. Vi sender det videre til sponsorudvalget (Kim).

D) LYS- OG ENERGIBESPARELSER I KLUBBEN
I forbindelse med renoveringen blev kommunen kontaktet omkring vores lamper. Det førte til en generel snak om lysog energibesparelser i klubben. Der er i denne sammenhæng et projekt under kommunen, som tidligere har set på
forskellige forhold i klubhuset. Det viser sig at der er en række problemer som burde udbedres. Der er kommet tilbud
på nye lamper i hele klubhuset samt andre udbedringer (samlet investering på ca. 100.000 kr.). Vi kan som
udgangspunkt ikke investere et større beløb i det, men så længe kommunen betaler er det selvfølgelig interessant.

Der kan blive tale om at vi skal betale en del af beløbet selv. Der kommer en samlet rapport, hvor vi kan tilføje de
yderligere problemer, som vi selv er blevet opmærksomme på. Kim har kontakten.

E) NÆSTE ARBEJDSDAG
Vi skal have en fast halvårlig dato for arbejdsdagene. Det bliver anden weekend i januar og august.
Opgaver til næste arbejdsdag (7. marts 2010):







Rengøring af klinker i omklædningsrum
Trapperengøring
Oprydning i bestyrelseslokalet
Maling af opslagstavler
Postkassen skal sættes op
Historiske billeder kigges igennem (+vimpler)

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
Ingen meddelelser

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Vi vil søge kommunen om flere mål til Bella Italia Cup.
Vi bør genoverveje at ansætte en forvalter. Problemet er, at vi mister de 80.000 vi får i tilskud, men den nuværende
situation er uholdbar. Vi skal rådføre os med kommunen omkring den økonomiske situation (men vi skal snakke med
Morten først). Derudover skal der kigges på vore udgifter (specielt omkring kørsel), så vi kan omstille os i tilfælde af at
vi mister tilskuddet. Poul snakker med Morten. Helle kontakter kommunen.
Forvalterens arbejdsbeskrivelse skal revideres (punkt på næste møde).

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Vi skal have revideret regelsættet (punkt på næste møde).
Kontingentet opkræves nu via PBS og det ser ud til at fungere. Der skal styr på hvem der er på frivilligt
lederkontingent. Afdelingsformændene melder ind til Kim, hvad de har af ledere samt om de er aktive spillere.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
Ingen meddelelser

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN

Der er nu tilmeldt hold til den nye 59+ række.
Der arbejdes fortsat på, at vi kan få tildelt en hjertestarter til opsætning i klubhuset.

B) HERREUNGDOM V/ LEE ELLER LOUIS (ROTATION)
En stor del af vores U17 hold er forsvundet og er tilsyneladende smuttet til ØFC. Allan Højrup overtager derfor i første
omgang U15. Nedenstående udkast til en mail til de andre klubber i Aalborg Øst forklarer problemstillingen:
“Vi har i B52/AFC oplevet massiv spillerflugt blandt vore ungdomsspillere med indvandrerbaggrund. De er i stor stil
draget til det nyopstartede Østlandenes FC, som efter vores oplysninger er startet som del af et integrationsprojekt
under Aalborg Kommune (Projektet 9220 Aalborg Ø). Idéen er at få de unge væk fra gadehjørnerne og ind i en
fodboldklub. Det er naturligvis et prisværdigt initiative, som imidlertid ikke ser ud til at virke efter hensigten. Et af
virkemidlerne er tilsyneladende at projektet betaler spillerne ’fri’ af deres tidligere klubber ved at betale deres
skyldige kontingent i disse klubber. Det mener vi er i modstrid med projektets formål og direkte ødelæggende for den
integrationsindsats der ydes i de øvrige klubber i den østlige del af Aalborg. I stedet for at blive integrerede i dansk
foreningsliv, bliver resultatet nu at de isolerer sig for sig og dermed faktisk modarbejder integrationen i området. Vi
påtænker derfor at sende et åbent brev til Aalborg Kommune, hvor vi gør opmærksom på problemstillingen. I første
omgang vil vi dog gerne høre om i har oplevet lignende spillerflugt og om i er interesserede i en samlet henvendelse til
kommunen.”
Mailen er endnu ikke sendt og der er i første omgang skabt kontakt til Projekt 9220, hvor der også ser ud til at være
indbyrdes uenighed om den nye klub. Poul står i første omgang for denne kontakt.
Der ser ikke ud til at være en ny bestyrelse på vej i afdelingen.

C) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Klubben har jubilæum i 2012. Vi skal have søgt om støtte til jubilæet ved kommunen (AaB fik 125.000 kr. så der må
logisk set ligge 40.000 kr. og vente på os). Der skal muligvis nedsættes et udvalg, der kan få nogle arrangementer op at
stå i denne sammenhæng.

D) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNIKE-HALD
Afdelingen er i gang med at søge DM-licens. Den største hurdle er at finde en træner, men det skrider fremad.
Der mangler en U12 træner efter sommerferien.
Man er ved at hente inspiration i Frejas ordning Forældrekollektivet, som ved indmelding af ungdomsspillere stiller
krav til forældrenes indsats i klubdriften. Vi skal ikke nødvendigvis gøre nøjagtig som dem, men der skulle være god
inspiration at hente i forhold til at få flere frivillige hænder til klubbens drift. Det skal også undersøges hvorvidt vi kan
overføre nogle af de samme principper til seniorafdelingerne.

5) EVENTUELT
Næste møde: Mandag d. 12. april kl. 18.00
Østlandenes FC: Punkt på næste møde

