REFERAT AF BESTYRELSESMØDE KL. 18.00

15/06/2009

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet fra sidst godkendes.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) STRUKTURMØDE
Oplæg til strukturmøde lægges på hjemmesiden som nyhed (Jens). Vi finder ud af på selve aftenen om der skal
diskuteres i mindre grupper eller samlet. Det kommer an på fremmødet.

B) TRÆNERANSVAR I FO RHOLD TIL BRUG AF SPILLERE
Trænerne skal være bedre til ikke at bruge spillere der ikke betaler kontingent. Vi skal samtidig have forståelse for at
trænerne for alt i verden vil undgå at skulle aflyse kampe. Ved ansættelse af nye trænere og kontraktforlængelser skal
det for alvor indskærpes for trænerne at brug af klub office er obligatorisk og at man som træner har ansvaret for kun
at benytte spillere der er indmeldt og har betalt kontingent. Der skal rettes i trænerkontrakten (Kim).

C) MINDRE INDKØB TIL FORVALTER
Morten mangler udstyr til baneopkridtning (måle- og markeringsudstyr til at sikre lige linjer). Bestyrelsen godkender
indkøb af dette. Vi prøver at få kommunen til at betale.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Alarmsystemet fungerer nu forhåbentlig som det skal. Der skal laves en vejledning til lederne om hvordan systemet
virker, så vi undgår de fejlalarmer vi har været plaget af i den senere tid.
Kommunen stiller spørgsmåltegn ved om vi fortsat kan få hele vore rengørings- og tilsynstilskud når vi ikke har en
forvalter ansat for pengene. Problemet er at vi samtidig har Morten på flexjob, som gør et rigtig godt stykke arbejde
og som derfor for kommunen ser ud til reelt at være forvalter. Dermed tager han en stilling, der ellers skulle besættes
til anden side, hvilket ikke er tilladt under flexjob ordningen. Karin undersøger hvad vi kan gøre.
Når der laves arrangementer skal der være styr på, hvem der låser og at der er gjort rent når klubhuset forlades.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN OLSEN)
Hængelåse er indkøbt. Karin udarbejder en oversigt over, hvem der skal have dem.
Møde med cafeteria udvalget er afholdt. Vi skal have en chip terminal. Ved køb inden 30. juni kan vi få 15 % rabat. Vi
skal have skrevet til kommunen vedrørende dette. Der bliver udarbejdet lister over arbejdsopgaver til cafeteria

personalet. Olien i frituren skal skiftes en gang om ugen. Cafeteriepersonalet kan ikke nå det inden de åbner, så
Morten bliver nød til at gøre det. Poul kommunikerer videre til Morten. Der mangler dommersedler (25 kr
værdikuponer til frivillige dommere). Jens udarbejder nye.
Forberedelserne til Bella Italia Cup i næste weekend er gået godt og der er godt 70 hold tilmeldt. Hvis cuppen skal
gentages næste år skal der laves retningslinjer for hvordan det skal fungere (med bl.a. fordeling af udgifter og
indtægter).

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Regionsbestyrelsen vil gerne tale med os på et tidspunkt. Dette skal på dagsordenen til næste møde.
Vi har fået zaptor, men mangler fortsat et skab til zaptor boks og Wii. Der skal b-nøgle på dette skab så trænerne får
adgang. Skal på listen til arbejdsdagen. Poul forsøger at fremskaffe et skab.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
SIFA har indvilget i at give 10.000 kr i transporttilskud. Vi skal have mere gang i fondansøgningerne til såvel
integrations- som andre formål.

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) HERREUNGDOM V/ UBESAT
Der har været lidt problemer med materialer som nu er løst. Helle er ved at få styr på trænersituationen til efteråret.
Der mangler fortsat en enkelt. Der er måske en træner fra januar, men der mangler en indtil da.
Herreungdom og dameafdelingen er gået sammen om at løfte den opgave som Aalborggarden har bedt os om at løse
på Seminarieskolen (jf. forrige møde). Kontrakten er på 10.000 kr. og fordelingen mellem afdelinger og hold er aftalt.

B) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Der er tilmeldt fire hold til efteråret og trænerne er på plads. Det nytilmeldte holds hjemmekampe er placeret om
tirsdagen, så der er taget højde for at der måske ikke helt er nok spillere til fire hold.

C) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Der afholdes Bella Italia Cup den 21. Juli 2009. Forberedelserne har været rigtig gode, så vi ser frem til en god dag på
anlægget. Da det er første gang vi afholder cuppen regner vi med at høste gode erfaringer til fremtiden.
Den nye træner til dame junior springer måske fra pga. nyt job, så den tidligere træner bliver måske nød til at
fortsætte et halvt år endnu. Der arbejdes fortsat på ny træner til dameholdet.

D) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN

5) EVENTUELT
Næste møde: mandag d. 3. August kl 18.00

