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Møde fodbold og bestyrelse tirsdag den 27. august kl. 19:00 
 
Tilstede:  Ulla Skibsted, Martin Holm Jensen, Jan Poulsen,  
 Rikke Møller, Susanne Ledet, Thomas Thorsen og Henriette Holm 

 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 

 
Referat - Fodbold 
 

1. Status – hvordan går det i afdelingen? 
 

a. Trænere – kontrakter, oversigt, krav om dokumentation (kilometer opgørelse) 
DBU-kontrakt ulønnet bruges fra u15 og op.  
Gennemgang af lønninger, satser og kørselsregnskab. 

 
b. Kontingentstigning og kontingentbetaling. 

Mindre stigninger. Der mangler stadig få spillerlister fra forårssæsonen.  
Der indføres mindre stigninger. Ens kontingent for alle. 
Sportslige ledere får adgang til conventus. Her kan der printes spillerlister til trænerne. 

 
c. Budget – boldrum, udendørs areal, stævner m.m. 

Budget ser ok ud.  Der skal varme i boldrum. Arbejdsdag den 7. sep. Senior mangler 
bolde. Ønske om renovering af kampbane bl.a. bander. 

 
d. Ude/indendørssæson 

Fodbold vil gerne bruge evt. huller i håndbold og badmintons træningstider. 
 
e. Samarbejde med cafeteriet 

OK med ordning med ungdomsholdene. Senior vil gerne gøre brug af cafeteriet efter 
træning. Rikke kontakter cafeterieudvalget. 

 

 

2. Fremtiden – hvordan kan jeres afdeling blive endnu bedre? 
 

a. Opdeling i ungdom/senior? 
Møder holdes samlet.  
Der mangler udvalgsmedlemmer i ungdomsafdelingen. Gerne et nyt medlem, som har 
samlet overblik vedr. kurser og tilskud mm. 
 

b. Udvikling – sportslig målsætning?  
Vil gerne have trænere på kursus. Fokus på de unge spillere i forhold til dommer- og 
trænergerning. 
 

c. Udfordringerne – hvad kæmper I mest med?  
Finde nye trænere, gerne unge mennesker. Svært at finde dommere til de yngste hold. 
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Møde fodbold og bestyrelse tirsdag den 27. august kl. 19:00 
 
Tilstede:  Rikke Møller, Susanne Ledet, Thomas Thorsen og Henriette Holm 

 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Økonomi – kontingentstigning 
Der indføres mindre stigninger. Ens kontingent for alle. Der kan dog stadig være 
sager, som skal behandles individuelt. Rikke sender mail til alle sportslige ledere.  
 

Sportslige ledere får adgang til Conventus. Her kan der printes spillerlister til trænerne. 
Listerne kan evt. bruges i forbindelse med indsendelse af nye kontingentlister og til at 
tjekke, om alle medlemmer har indbetalt kontingent. 

 

4. Vision 2015 
Der skal indhentes lejekontrakt fra kommunen på grunden. Hvis vi evt. skal låne 
penge i kreditforening. Der er brug for en 20 årig lejekontrakt, for at vi kan få et evt. 
lånetilbud. Henriette tager kontakt til kommunen. 
 
Møde mellem bestyrelsen og vision 2015, onsdag den 11. september, kl. 19.30. 
 

5. Eventuelt 
 

A. Multibane: Themba og Henriette laver ansøgning færdig og indsender. 
 

B. Zumba: Nyt tiltag i HFS. Start 11/9.  
 

C. Kampbane: Henriette tager kontakt til Kommunen. Opfølgning på tidligere 
fremsendt tilbud.  

 

D. Arbejdsdag: Der er planlagt arbejdsdag til den 7. september. 


