REFERAT AF BESTYRELSESMØDE KL. 18.00

18/05/2009

Karin har meldt afbud til dagens møde

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Referatet godkendes til upload.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) STRUKTURÆNDRINGER
Som foreslået på sidste møde indkaldes der til strukturmøde d. 25. Juni 2009 kl. 18.00 med deltagelse af
hovedbetyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Kim og Jens arbejder videre med illustrationer og oplæg til mødet.

B)DAGPLEJERE
Dagplejerne er utilfredse med at lejen bliver sat op samtidig med, at de får flere rengøringsopgaver. De er endvidere
ikke tilfredse med, at der ikke er gjort rent når de ankommer. Der er udbredt forståelse for denne utilfredshed i
bestyrelsen.
Det skal aftales blandt cafeteriapersonalet, hvad der skal gøres når cafeteriet lukker om aftenen. Poul snakker med
Morten om rengøringsproblematikken.

C)OPGAVER TIL ARBEJD SDAG
Nye punkter til arbejdsdagen:
Installation af Linux på computerne.
Dommerrummet skal laves til b-nøgle (evt. bytte med kridtrum).

D) KONTINGENTANSVARLIG
Lone er frustreret over at trænerne ikke benytter kluboffice. Hun føler derfor at hendes store arbejde reelt er spildt og
overvejer derfor at stoppe som kontingentansvarlig. Det skal indskærpes for trænerne, at de skal til at bruge systemet,
men vi skal forvente en indkøringsperiode.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)
Det nye alarmsystem skulle nu efter diverse frustrerende startvanskeligheder fungere.
Aalborggarden har anmodet klubben om at stille med brandvagter på Seminariet i forbindelse med et større
arrangement 2.-5. Juli 2009. Det drejer sig om 16 personer. Det bliver svært at skaffe folk nok på det tidspunkt pga.
ferie.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Ikke til stede.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Kim og Louis arbejder på at få storskærm og lydanlæg til at fungere sammen. Der er fortsat problemer med at få
fjernsynslyden over i det nye anlæg. Louis tager kontakt til Mariendal for at få løst dette.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
SIFA er ansøgt om transporttilskud. Der afventes svar.
I forhold til DIFs pulje Idræt for Alle mangler der fortsat en nøjagtig opgørelse over de herreungdomshold, der har
problemer med at arrangere forældrekørsel. Michael og Carsten kontaktes med henblik på dette.

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Der arbejdes på at få forlænget med trænerne. Førsteholdstræneren fortsætter, anden og tredjeholdstrænerne er
stadig ikke på plads.
Et fjerdehold er under overvejelse. Spillerne omkring tredjeholdet skal indkaldes til møde om dette.

B) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
DBU har afvist B52/AFC’s anke om licens. Vi har derfor fortsat kun wildcard og får derved ikke tilskud. Helle har
snakket med Vejgaard om holdsamarbejde. De er imidlertid ikke interesserede. Der kommer dermed til at mangle
penge til næste sæson, men afdelingen forsøger at rejse de nødvendige midler.
Der arbejdes på ny træner til førsteholdet.

C) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
Afdelingen arrangerer forårsfest fredag d. 12. Juni 2009 med five a side og ølsmagning.

D) HERREUNGDOM V/ UBESAT
Jess vil gerne fortsætte som træner. Poul arbejder på at få endnu en træner fra 1. September.
Der mangler en der vil tage ansvaret for stadion for ungdomsafdelingen.

5) EVENTUELT
Næste møde 15. Juni 2009 kl. 18.00.

