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Referat:  Møde med alle sportslige ledere 
 Mandag den 1. oktober kl. 19:00 

Til stede: Thomas T., Thomas S., Per, Inga A., Ulla S., Connie, Henriette, 

Jacob J., Rikke M., og Themba  

Referent: Themba 

1. Træningsdragter 

Runde med procedure i afdelingerne 

Bestyrelsen laver aftale med Sportsmaster inden jul vedr., hvilken 

dragt skal være klubdragten. Mail sendes ud til sportslige ledere når 

der er nyt herom. 

 

2. Sponsorer  

Sportsmaster: 

Gældende aftale lyder på sponsorat på 15.000/år (aftale over 3 år) 

Tilfredshed med Sportsmaster – grønt lys mht. genforhandling af 

aftale med SM medmindre der er et bedre tilbud fra anden side. 

Bestyrelsen undersøger og vender tilbage. 

Afdelingernes ”indkøbere”:  

badminton- Inga A.  

håndbold: Thomas Olesen/Thomas Schmidt,  

volley: Per  

fodbold: Marianne Pedersen/Brian Nielsen 

 

Hals Sparekasse: 

Obs. på kontraktens specifikationer mht. fodbold og håndbold 

spillertøj. 

 

Bredbånd Nord - Energi Nord: 

Aftale informeres om til medlemmer evt. via girokort, mailkæde til 

afdelingerne, opslag på tavle og hjemmeside m.m. 

 

3. PR 

Gerne flere indlæg/billeder omkring aktiviteter i klubregi.  

Send gerne til Allan Mortensen:  

(98259600) allan.mortensen@nordjyske.dk 
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4. Forældresamarbejde. Kørsel, tøjvask, tidtagning, banko 

Tilfredshed ift. mange opgaver - dog… 

  

Banko – forandringerne i Hals Skoles aula gør, at der skal bruges 

mere tid/resurser på opgaven. Der må meldes tilbage til Leon i første 

omgang, hvis ikke det fungerer.  

Fodboldafd. melder om flere konflikter/problematiske situationer ift. 

trænere og forældre. Planlægning fra fodbold (Ulla)af et kursus med 

fokus på problemstillingen. Ønske om at kurset evt. omfatter andre 

udover fodbold. 

 

5. Sponsorudvalg 

Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen – der er 

efterhånden et stort behov for sponsorater bl.a. grundet stigende 

antal hold. Brian Borregaard vil gerne være med i udvalget.  

 

6. Uddannelse/kurser 

Husk at melde afviklede aktiviteter (kurser, uddannelse bustransport) 

til Aalborg kommune (kultur- og fritidsafdelingen )i forhold til refusion 

– bestyrelsen sender yderligere information/link 

Ønske om færgekort. Thomas S. tager kontakt og melder tilbage til 

Rikke mht. aftale.  

Km. penge (ingen aftale – interne aftaler i afdelingerne)   

 

7. Kontingenter 

Forslag fra bestyrelsen om kontingent stigning i omegn af 50kr. 

Bestyrelsen udarbejder oversigt med ”harmoniserede” kontingenter.  

 

8. Træner/leder/hjælperfest 

Dato for festen 6. april 

Arrangører - gruppen fra sidste år spørges 

Afdelinger sender navne/liste på inviterede til Rikke. 

Invitationsbrev mailes til sportslige ledere. 

  

9. Hjemmeside 

Ny hjemmeside stadig under opbygning. Den fungerende kører vi 

med – Henning F. spørges mht. at lægge nyt på (Themba spørger). 

 

10. Årshjul 

Skriv til Rikke/Henriette når afdelingen gerne vil mødes med 

bestyrelsen. 
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11. Spillertøj 

Koordinering afdelingerne imellem mht. spillertøj, der ikke er brugt. 

Bedre udnyttelse af det vi har. 

 

12. Fra husudvalget 

Isposer bestilt 

Ønske om ”inventar” til fodboldtribune – bestyrelsen/husudvalg ser 

på sagen.  

 

13. Eventuelt 

Snak om nøgler og aflåsning. 

 

Børneattester – reminder – Jacob undersøger spørgsmål, der er 

blevet rejst. Sender besked ud om det. 

 

Hjertestarter – der køres nyt kursus (opfølgning), hvor der opfordres 

til, at trænere deltager samt repræsentanter fra Hals skole 

(lærere/pædagoger). Dato for kursus følger. Der ligger bestemte 

krav fra sponsorens side mht. betaling af hjertestarteren. 

 

Opråb fra håndbold mht. holdningen til overlap mellem fx 

fodbold/håndbold. Der tales her om signaler fra bl.a. trænere.  

Bedre kommunikation/koordination afdelingerne imellem kan 

afhjælpe problemet. 


