DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

27/04/2009 KL. 18.00

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
Når vi skifter til briksystem skal trænere have B-nøgler i stedet for A-nøgler. Men dommerrummet skal trænerne have
adgang til så de kan lukke dommerne ind i forbindelse med kampe. Der skal i denne forbindelse laves et bedre system
til kampbolde. Der skal ligeledes være en vejledning til lejere (dagplejemødre).
Referatet fra sidst godkendes til upload.

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) STRUKTURÆNDRINGER
Bestyrelsen foreslår afholdelse af møde med afdelingsbestyrelserne vedrørende klubbens generelle fremtid og
struktur. Mandag d. 25. Maj 2009 foreslås.

B) REGELÆNDRINGER
Klubbens regelsæt gennemgås for fremtiden ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen har
gennemgået og opdateret regelsættet.

C)OPGAVER TIL ARBEJD SDAG
Maling
Indvendig
Udvendig
Udendørs opbevaringskasser
Generel oprydning
Hovedrengøring
Omflytning i cafeteriet (nye skabe mv.)
Støvlebørster

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN FUNGERENDE)

Indkaldelse til møde i JBU 25. Maj kl. 19.00, Klubben anmodes om at sende to repræsentanter. Helle og Karin
deltager.
Der kommer til at mangle en træner til U-15 drenge efter sommerferien.
Der er problemer med rengøring på toiletter, trappe og mellemgang. Der søges en løsning, hvor de dagplejemødre der
benytter klubhuset i hverdagene også står for en del af denne rengøring.
På U-19 drenge har kun 6 spillere betalt kontingent. Det skal aftales med træneren, hvad der skal gøres ved
problemet.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
DBU tilbyder at holde et to timers gratis oplæg om fremtidens ungdomsfodbold. Karin undersøger sagen nærmere.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Alarmsystem fungerer ikke, men bliver ikke repareret da det skal udskiftes om kort tid.
Hjemmesidearbejdet fortsættes. Men der mangler lidt indsats fra folk i de forskellige afdelinger.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)
Aalborg Kommune er kontaktet med henblik på økonomisk støtte til kørsel i herreungdom.
Der er søgt om indendørs træningstider til næste sæson. Som udgangspunkt er der søgt om de samme tider som i
sidste sæson.

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) DAMEAFDELINGEN V/HELLE ESKILDSEN
Junior-DM har kun fået Wildcard. Dvs. ingen licenspenge. Afgørelsen er anket og der afholdes møde med DBU om
sagen.
Medlemsfremgang fra U-13 og nedefter.

B) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
-

C) HERREUNGDOM V/ UBESAT
-

D) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN

Medlemsfremgang i herreseniorafdelingen.
Svejsning af skabene er arrangeret.
Jacob Hansen er konsulteret vedr. fjernelse af bevoksning på skråningen så den kan bruges som tilskuerpladser.
Betaling kan delvist arrangeres som et sponsorat. Der skal laves en tegning så kommunen kan søges om tilladelse.
Der skal ligeledes søges fonde. HSU arbejder videre med dette.

5) EVENTUELT
Næste møde: 18. Maj 2009 kl. 18.00-21.00

