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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 15.03.10.

Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm, Themba Jansson. Fodbold/ Brian G. 
Nielsen, Inga Andersen/Badminton, Maiken Sørensen/ Håndbold. Kent Holm Floorball.
Ikke mødt, Per A. Sørensen/Volley og  Dorthe Sommerlund, Gymnastik.

Hvis du ikke kan komme til mødet, send så din suppleant i stedet og et eventuelt afbud skal være formanden i 
hænde senest kl. 12,00 samme dag.

Preben bød velkommen til de sportslige ledere, det er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 11.02.2010.
3. Orientering fra formanden.
    a. Orientering fra generalforsamlingen.
4. Emner til behandling.
    a. Cafeteriet.
    b. Klubhuset.
    c. Leder fra Aalborg Freja.
    d. Floorball/Volleyball.
5. Nyt fra de sportslige ledere.
6. Økonomi ved Leon.
7. Møde med kommunen og skolen.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
   Emner der ønskes behandlet på mødet, skal tilgå formanden snarest og senest 2 dage før mødet.

Ad.1. Godkendt 

Ad.2. Godkendt med følgende rettelse.ad.5 Floorball, Vi har pt. Et ungdomshold med i turneringen, men det er   
           tvivlsomt om vi har det til næste sæson.

Ad.3.a. Der blev nedsat et arbejdsudvalg på 6 personer. Thomas Schmidt som koordinator, de andre i udvalget er:
           Per Jørgensen, Lotte Jacobsen, Themba Jansson, Mette Thorsen og Conni Simonsen.
           Maiken er kommet med et tilbud fra Sportsmaster i Dronninglund.
           Formanden har modtaget et oplæg fra Energi Nord om et pengebeløb til vores forening, hvis vi kan få  
           medlemmerne til at tilmelde sig til Energi Nord El.
           
Ad.4.a. Vi havde en debat om, hvordan vi vil have cafeteriet til at virke. Det skal være et samlingssted for klubbens  
             medlemmer, de skal kunne hygge sig efter træning og kampe. Cafeteriet skal bare kunne ”hvile i sig selv”. Der 
             skal være klare retningsliner for brug af cafeteriet. Vi skal have mulighed for at købe mad.
         b. Vi skal komme med input til arbejdsgruppen. Der var ønske om et motionscenter. Arbejdsgruppen holder      
             møde mandag den 22.03.2010.
         c. Vi prøver at få Morten fra Aalborg Freja til et møde med os. Vi tilbyder ham følgende datoer, 07 og 12 april. 
             kl.19,00. 
         d. Uafklaret, Der skal findes en hurtig løsning
 
Ad.5. Floorball:  Vi håber at vi også til næste sæson har et U15 hold. Seniorholdet uafklaret.    
           Et stort ønsker er, en førstehjælpskasse  med  isposer,  Kan eventuelt placeres i en kasse med nøgleadgang, så 
           lederne kan komme til den ved uheld. Kent køber isposer og andet vigtigt til førstehjælpskassen. Der ønskes en 
           ny pengekasse til cafeteriet. Der mangler snerydning på parkeringspladsen, Aalborg Kommune oplyste, at det   
           havde de ingen penge til, vi må finde en anden løsning til næste vinter. Den generelle holdning til HFS er ikke 
           god nok. Der skal hænges en tavle op med Bestyrelsen og de Sportslige lederes billede og navne, og 
           retningslinjer for brug af lokalerne. Themba blev tovholder på projektet. 
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          Badminton: Sæsonen er ved at være slut. U11 skal spille om kredsmesterskabet.          
          Fodbold: Kroketstævnet aflyst, ny dato følger senere. Fodboldboldrummet er næsten færdigt. Har søgt efter en 
          træner , er endnu ikke på plads.
          Tennis: Ikke noget nyt..
          Håndbold: Snart færdig med sæsonen. Tre ungdomshold ligger nr. 1 i deres række på nuværende tidspunkt.
          Herrerne forbliver i S.2, bliver formodentlig nr. 2 i rækken. Damerne rykker ned til S.3. Der bliver afslutning for 
          senior den 10.04 og for ungdom den 09.04. 
          
 Ad.6. Alle skal have en konto for at få beløb udbetalt.          

Ad.7. Skolen har indkaldt til møde den 23 marts. Da vi ikke er så mange som kan deltage, forsøger formanden at få 
          flyttet mødet til enten den 08.04 eller 14.04. 2010. Følgende sager ønsker vi at få behandlet på mødet: Evaluering 
          af ungdomsskolen – Snerydning af parkeringspladsen – Pasning af cafeteriet –  rengøring af hallen – Lås mellem 
          lille hal og store hal – låset dør mellem cafeteriet og store hal.

Ad.8. Vi bør byde ind med arbejdskraft til Tall Ship Cup 2010 lørdag den 24 juli, da vi kan tjene penge til foreningen.
          Inga undersøger nærmere hvad vi kan bruges til !! Det var vi positive over for.
          Vi var positive for et tilbud fra Sportsmaster i Dronninglund som Maiken har haft  kontakt med, hun maile 
          forslaget til bestyrelsen og de sportslige ledere.( er sket.)
          Birgitte fra Skansefestudvalget kontakter de Sportslige ledere for at få til hjælp til Skansefesten i uge 27.
          Brian ansøger om opsætning af tribune ved stadion, han må godt arbejde videre på sagen.

Ad.9. Næste bestyrelsesmøde den 26 april 2010 kl. 19,00.        

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


