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Bestyrelsesmøde  
 
Dato: tirsdag d. 2. oktober 2018 
 
Tid: 19.00-21.00 
  
Sted: Fodboldvej 
 
Ordstyrer:  Anders Brandt Sørensen  
Referent:  Poul Beck 
 

Referat 
 
Tilstede: John, Lindy, Pernille, Thomas, Anders, Helge, Ole,  
Afbud: Pauli, 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling 
 … 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at referatet godkendes.  
 

Referat godkendt 

2. Næste års sæson – STU og herresenior 
Sagsfremstilling 
Sæsonen er er snart slut – og lige begyndt. Det ser spændende ud. 
Bestyrelsen skal drøfte, hvad vi skal vælge af gode løsninger for 
den kommende sæson – uanset hvor holdet spiller i rækkerne. Alle 
dele af det sportslige set-up og set-up’et uden for banen skal 
drøftes. Vi behøver ikke lave alt om. Vi behøver heller ikke gøre alt 
som vi plejer. Men vi skal drøfte, hvordan vi får det bedste 
udgangspunkt for at vinde fodboldkampe og have et stærkt 
seniorhold i den kommende sæson. De endelige beslutninger vil 
blive truffet på det næste bestyrelsesmøde med udgangspunkt i de 
indspark der kommer til dagens møde 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter set-up’et for den 
kommende sæson.  
 

 
Det besluttes, at der skal 
afholdes et spillermøde efter 
hver halvsæson 
 
Hvad har vi af spillere 
 
Trænersituationen 
 
John, Lindy, Anders holder 
møde med spillerne i 5 mands 
grupper. 
 
 
Der er opbakning til, at der 
holdes spillersamtaler, John, 
Lindy, Anders.  
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3. Cuppen 
 
Sagsfremstilling 
John orienterer om det endelige økonomiske resultat af cuppen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning 
 

 
 
- Special Olympic, sat i forslag   
  som ny gruppe  
 

4. USA-projekt 
Sagsfremstilling 
Lindy og Anders har haft møde med ”USA-2020”. vi er enige om 
spillereglerne i forhold til sponsorer, rejseetik og ekstraopgaver til 
holdet når tiden nærmer.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 
 

 
- projektet afventer en  
  sponsorliste 
 
- rejse etik 
 
25/75 fastholdes 

5. Ungdomskonsulent FFI fodbold 
Sagsfremstilling 

Michael Jørgensen kommer på mødet og fortæller om sine tanker vedr. 

ungdomskonsulentarbejdet. 

Indstilling 

Ingen indstilling 

 

Mj orienterede om status på 
medlemstal i de enkelte 
afdelinger,  
- de problemer udfordringer  
   der er som træner /leder. 
- vælger børnene den ene  
   idrætsgren frem for den   
   anden og hvorfor 
- stor tilgang af spillere der  
   aldrig har spillet før. 
- Ikke vores spillere, men mine  
   spillere. 
- Aktivere trænerne, så det  
   ikke er det samme hver uge, -  
-  tilbyd mere frivillig træning,  
   for at blive bedre. 
- Foruden at tænke bredde 
   skal vi også tænke på at gøre  
  de gode bedre.  
- Der skal være struktur på  
  uddannelserne, klare aftaler, - 
- yde /nyde – lønninger, - - - ---
- regelsæt for hvem får og  
  hvem får ikke. 
- Målmandstræning. 
- Debat og kommentarer. 
 
- Anders snakker med videre  
  med Michael 
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6. Det Røde Klubhus 
Sagsfremstilling 

Kommunen vil gerne i dialog om det røde klubhus. Det er rigtig 

positivt. Vi skal på mødet have drøftet, hvad vores ønsker og behov for 

det røde hus er nu og i fremtiden. Pauli og Anders er indtil videre i 

gruppen, som skal snakke med kommunen. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen kommer med indspark til 
gruppen og overvejer, om vi skal have flere i gruppen og hvem. 

- Hvad vil vi med huset. 
- Hvad vil vi med Stadion  
   generelt. 
- skal Vi købe det for 1 krone 
- udgangspunktet må være at  
  det er kommunens Hus &  
  Stadion. 
- stadion ligger, hvor det ligger 
 

7. Spørgeskema – spillere 
Sagsfremstilling 

Hvis vi vil starte en proces op, hvor vi hører alle spillere, forældre og 

træner/ledere i klubben, kunne starten være en 

spørgeskemaundersøgelse. Anders vil gerne udforme en sådan med 

fokus på kvalitet og fællesskab i klubarbejdet. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender en 
spørgeskemaundersøgelse. 

 
Laila & Anders vil gå rundt til 
alle hold, og være der medens 
de udfylder det 
 
Anders udsender oplæg  

8. Gaveregulativ 
Sagsfremstilling 
Se vedhæftede gaveregulativ. 
Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender et nyt 
gavecirkulære 
 

Poul udarbejder et oplæg 

9. Nyt tøj 
Sagsfremstilling 
Lindy orienterer om den nye tøjpakke og andet nyt fra tøjfronten 
Indstilling 

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager drøfter tøjpakken 
 

 
Træner-pakke 2019:  
Shorts t-shirt, + en dragt 
Tøjet bliver den gule og blå 
Stor kontingentpakke: jakke  

8. Evt. 
 

Trænergavekort/kurser 
 

 Mødet er hævet kl. 21:22 
Ny dato 6/11 kl.19.00 

 


