Bestyrelsesmøde – B52/AFC – November

Referat

08. november 2010
17.00-20.00
Deltagere:

Hovedbestyrelsen
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Godkendelse af referat
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Faste punkter
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Indkomne punkter
a) JBU Region 1 Årsmøde
Helle
Årsmødet i region 1 afholdes tirsdag 23. november kl. 18.45. Vi tilmelder to personer (Jens
og Andreas).
b) Generalforsamlingsdato 2011
Helle
I henhold til vedtægterne bliver generalforsamlingsdatoen i 2011: torsdag d. 10. februar kl.
19.30. Kjeld Ranum foreslås som dirigent.
c) Møde med Nørresundby Bank
Helle
Der er møde og spisning for FU med Nørresundby Bank inden næste HB-møde. Som
udgangspunkt 9. december, tidligst kl. 17.30.
d) Indberetning af ferie/fridage
Kim
Der skal indberettes ferie/fridage for Morten (og for Krølle) i april hvert år. Spørgsmålet er
hos hvem denne opgave skal ligge. Beslutning: hos næstformanden: ’Koordination og
indberetning af ferie/fridage for lønnet personale’.
e) Langtidsvisioner mht. fysiske rammer

Kim og Jens

f) Venskabs/samarbejdsklubber

Kim og Jens

g) Mobilisering af kvarteret
Kim og Jens
Input fra Poul: Hvordan ser fremtiden ud for børneidrætten i Grønlandskvarteret?(snak med
kommunen og evt. uni)
Punkterne e, f og g blev introduceret og var genstand for en kort indledende diskussion. Der
lægges op til at fortsætte denne i den nye bestyrelse.
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Meddelelser fra
a) Formanden
Helle Eskildsen
Vi skal til at have formuleret oplæg til afdelingerne. Der skal lægges en tidsplan, så
ændringsforslagene kan blive kommunikeret klart ud inden generalforsamlingen. Dette skal
gerne være klar til afdelingernes valgmøder, så de har mulighed for at debattere forslagene.
Alle sender deres bidrag til Jens inden onsdag.

Der er styr på afslutningsfesten, hvor vi bliver 75 personer. Oprydning kl. 14.00 d. 14.
november 2010.

b) Næstformanden
Karin Balling
Krølles prøvetid er ved at være ovre. Bestyrelsen er enig om, at han skal fortsætte.
c) Kassereren
Kim Eriksen
Klubbens forsikringer er blevet gennemgået, hvilket har resulteret i en opsigelse af
forsikringen hos Codan og tegning af ny ved Tryg, der også samarbejder med DBU. Vi
undlader at tegne en bestyrelses-forsikring.
På hjemmesiden skal der stå, at klubben ikke har ulykkesforsikring for medlemmerne.
Regnskabet begynder at se fornuftigt ud og vi ender muligvis med et mindre overskud.
d) Sekretæren
-
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Jens Fisker

Afdelingerne
a) Herresenior
Poul Olesen
Vagn, Poul og Kjeld er gået sammen om at etablere et jubilæumsudvalg. De prøver at
rekruttere yderligere blandt ældre medlemmer af klubben.
Der er indledt dialog med flere personer omkring vores integrationsarbejde.
Der arbejdes på at finde en ny 2.holdstræner, da Mikkel Povlsen stopper efter denne sæson.
Indtil videre er der ingen fremskridt på denne front.
b) Herreungdom
-

Lee Nielsen/Louis Lantow

c) Dameafdelingen
Morten Mønnicke-Hald
Indendørstræning er på plads.
U15-forældremøde er blevet afholdt i en god tone. Det resulterede i opsætning af mål for
holdet i den kommende sæson. Derudover var der snak om sociale arrangementer og en evt.
tur til udlandet. Holdet er afdelingens flagskib, men det kræver en stor indsats fra spillere og
forældre. Der er spillere på vej ind fra flere forskellige steder og det ser ud til at være med til
at holde på de nuværende.
Intersport har givet et tilbud på træningstøj til U15 som vi benytter os af.
Henvendelse fra LKB, der afholder cup i Kristi Himmelfartsferien (1.-5. juni 2011): de mangler
døgnvagter til seminarieskolen. De tilbyder 10.000 kr. til B52 for opgaven plus 10 kr. pr.
overnattende. Derudover må vi sælge kioskvarer til de overnattende. Vi vil gerne påtage os
opgaven.
d) Old boys/girls
Vagn Andersen
Ålegilde er afholdt og vintertræning påbegyndt.
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Eventuelt
Nye skilte er leveret. De skal sættes op. Lee taler med Krølle. Der skal også laves indhold. Det
bliver på næste arbejdsdag.
Krølle er gået i gang med at slibe og male bænke og knagerækker i omklædningsrummene.
Vores brandplan er forældet efter diverse ændringer. Den skal vi have ændret. Det må i
princippet være kommunens ansvar, så lad os gøre dem opmærksomme på problematikken.
Der skal følges op på brevet til Henrik Andersen. Jens sender et brev, hvor vi formulerer os i
lidt mere alvorlige vendinger.

