Bestyrelsesmøde – B52/AFC – Oktober

Referat

5. oktober 2010
19.00-21.00
Deltagere:

Hovedbestyrelsen
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Opfølgning og godkendelse af referat
Krølle er adviseret om dem der bruger anlægget om fredagen. Ellers er der ikke nyt i sagen.
Referatet er godkendt.
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Faste punkter

3

Indkomne punkter
a) Særaftaler vedrørende kontingentbetaling
Der har i den senere tid været en del diskussion af de særaftaler, der fra tid til anden bliver
lavet i herreseniorafdelingen. Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal være klarere
retningslinjer for hvad der kan ligge til grund for en særaftale om nedsat kontingent. Det er i
denne sammenhæng vigtigt, at de personer der kan lave særaftaler har ’fingeren på pulsen’ i
forhold til den pågældende spiller. Det besluttes derfor, at denne opgave for fremtiden skal
ligge hos de holdansvarlige, som i forbindelse med eventuelle særaftaler konfererer med
klubbens medlemsansvarlige. Der bliver fortsat tale om en individuel vurdering, men det vil i
de fleste tilfælde kun være relevant ved længerevarende skader, hvor spilleren fortsat
ønsker en tilknytning til klubben.
Det blev yderligere diskuteret, hvordan vi skal forholde os når spillere bliver meldt ind hen
imod afslutningen på en sæson. Der har aktuelt været et par tilfælde, hvor sådanne spillere
er blevet afkrævet fuldt kontingent, hvilket flere har luftet deres utilfredshed med. Vi skal
naturligvis være rimelige, men skal heller ikke lade folk løbe om hjørner med os.
Derudover blev der taget stilling til tre konkrete sager, som har været en del af ophavet til
diskussionen.
b) Alarmanlæg
Der har været fire indbrud i klubhuset i løbet af de seneste tre uger. For at sætte en stopper
for fremtidige hændelser af denne art bevilger bestyrelsen et beløb til yderligere
forholdsregler mod ulovlig indtrængen.
Derudover informeres klubbens ledere om, hvad der kan gøres i dagligdagen og opfordres til
skærpe indsatsen.
Nedenstående er kun til internt referat til bestyrelsen:
c) Udskiftning af cafeteria-møblement
Udskiftningen af cafeteria-møblementet er næsten færdiggjort og finansieringen af det
allerede indkøbte er på plads. Dog mangler vi fortsat tre borde med tilhørende stole til
terrasse-enden af cafeteriet. Derudover er en del af de gamle borde og stole stadig
opbevaret i cafeteriet. De skal afhændes hurtigst muligt.
Vi venter en måned med at tilbagebetale afdelingstilskud til møbelindkøb.
Lee indkøber fire stk. ’opslagsophæng’ i tillæg til de øvrige småindkøb i forbindelse med
renoveringen.

d) Struktur
Diskuteres på bestyrelsesdagen i førstkommende weekend. Vi mødes ved Kim søndag kl.
09.30 (Christiansgade 35, 3.th).
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Meddelelser fra
a) Formanden
Helle Eskildsen
Lindholm takker for opmærksomheden ved deres jubilæum.
Der skal bestilles jakker til bestyrelsesmedlemmerne, som skal bestemme sig for størrelse og
type (jakke eller softshell). Jakkerne bestilles via Hummel-kontoen og repræsenterer altså
ikke en udgift for klubben.
b) Næstformanden
Karin Balling
Ny udvikling i dameungdom: Tre spillere fra U15 er ude at prøvetræne med AaB i denne uge.
En anden er på vej tilbage til Gug. Vi kommer med andre ord til at mangle spillere næste år.
Det smuldrer efterhånden også på andre hold. Der afholdes derfor spillermøde i næste uge.
Derudover er en akut indsats nødvendig i forhold til at få nogle tilbud op at stå, der kan gøre
det attraktivt at være pigeungdomsspiller i B52/AFC. Det vil i dagligdagen dreje sig om
sociale arrangementer såsom fællesspisning og lignende. I tillæg til dette sigtes der imod at
arrangere forskellige ture og træningslejre i foråret. Fokus vil først og fremmest være rettet
mod U15, da de er afgørende for afdelingens umiddelbare fremtid.
Der er fuld støtte fra bestyrelsen til denne indsats og Old Boys lufter endvidere muligheden
for at bidrage med lidt økonomi. Evt. i form af at bidrage med en krone for hver krone
dameafdelingen selv bidrager med. Vagn vender det med old boys kassereren.
c) Kassereren
Kim Eriksen
Der blev informeret om regnskabet.
Der er afholdt møde med cafeteria-udvalget, som fremlagde halvårsregnskab. Dette viste et
markant underskud. Der er problemer med administrationen af blå sedler og holdkasser. I
forhold til sidstnævnte foreslås en klippekortsordning, så der kun bliver en enkelt holdkasse
pr. hold pr. kamp. Det indskærpes at blå sedler kun må benyttes og underskrives af
hovedbestyrelsens medlemmer. En liste med navne og underskrifter hænges op i Cafeteriet
så personalet ikke bliver i tvivl.
Diskussion af klubbens forsikringsforhold udsættes til bestyrelsesdagen.

d) Sekretæren
Jens Fisker
Dameafdelingen er begyndt at udsende referater til hovedbestyrelsen pr. mail efter hvert
møde. Et godt initiativ i forhold til at sikre større åbenhed i klubben, som følges op ved at
samme procedure implementeres af hovedbestyrelsen, som for fremtiden udsender
referater (eller links til dem) til afdelingsbestyrelserne. Kravet om godkendelse inden
offentliggørelse gør dog at dette vil ske med en måneds forsinkelse.
Bestillingen af indendørstider er snart på plads, men har været præget af en del forvirring.
Der udarbejdes derfor klarere procedurer til næste sæson.
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Afdelingerne
a) Herresenior
Poul Olesen
Arbejdet med at forlænge trænerkontrakter er gået i gang. Det ser ud til at alle trænere
undtagen Mikkel Poulsen fortsætter. Vi skal altså have ny 2. holds træner.
b) Herreungdom
Lee Nielsen/Louis Lantow
Trænerskifte, Mathias til Mike.
Tilgang af spillere betyder at vi mangler en træner. Indtil videre træner Mike dem, men det
holder ikke i længden.
c) Dameafdelingen
Morten Mønnicke-Hald
Samarbejdet med Gug ser desværre ud til at falde til jorden. De er ikke alligevel ikke
interesserede.
Der er ansat ny U12 træner.
d) Old boys
Vagn Andersen
Vagn er begyndt at spille violin.
En uheldig situation omkring en kontrovers mellem old boys holdleder og ungdomsholdleder
er ordnet i fordragelighed.
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Eventuelt
Renovering af bænke og knagerækker (til arbejdsdag/prioriteringsliste til forvalter)
Der skal sættes hårdt mod hårdt i forhold til 5. holdets kontingentindbetalinger. Poul snakker
med dem ved torsdagstræningen.
Næste møde: mandag d. 8. november kl. 17-20.

