
         Referat bestyrelsesmøde d.13.08.2018

Til stede: Niels Røddik, Ulrik Brock-Hoffmeyer, Anders Haagensen, Henrik Høj og Kristine Larsen

Aktionsliste
Fokusområde: Nuværende status: Indsats: Ansvarlig: Deadline:

Struktur over trænerløn

Der er ingen retningslinjer for hvilke 

trænere, der får hvad i løn

Der nedsættes nogle kriterier, der kan hjælpe med 

at vurdere hvilket lønningsniveau trænerne ligger 

på. Hvilke trænere tilbydes hvilke uddannelser
Høj og Huxi

Fodboldskolemanual Der er lavet et omfattende og grundigt 

arbejde med manualen. Vi vil prøve at 

videreudvikle på den

Sammensæt et udvalg til dette.

Ulrik

Afslutningsfest vinter Der er sat dato på et planlægningsmøde Arranger aktivitet, uddeliger opgaver og få det 

gennemført Kristine

Juletræssalgsudvalg

Vi skal have styr på salg af juletræer i god 

tid. Vagtplan er klar. Leverandør er klar. 

Aftale med stadioninspektør klar.

Hegn, indkøb af sav, bannere, flyers osv. Få styr på 

aftale vedr. tilbagelevering
Kristine

Herreseniorudvalg

Det tidligere seniorudvalg er blevet delt i 

to, således herresenior har deres eget 

udvalg.

Få sammensat et nyt udvalg, helst i hvert fald én 

træner fra hvert hold og udarbejd en vision. Ulrik 

blev valgt som seniorformand Ulrik

VEO kamera er udskudt pga. økonomi
Ungdomshold mangler stadigvæk bolde – udskudt til næste år pga. økonomi
Vi er pt. på 83% af vores medlemmer med aktiverede fodboldpas. Vi kommer ikke op på 100%, da vi har en del både puslinge, fodboldfitness o.lign., 
som ikke spiller kampe og derfor er svære at få til at gøre det.
Vi drøftede behovet for flere værdibokse ved omklædningen, men nåede til enighed om at det ikke ville blive brugt.
Høj har talt med MyClub4You omkring salg af BB-merchandise. Vi vil gerne arbejde videre med det. Høj indhenter aftale.

Næste møde er onsdag d.26. september kl.18.30.



Sponsorudvalg

Der er brug for flere aktive i udvalget. Få sammensat et nyt udvalg og udarbejd en vision. 

Patrick blev valgt som sponsorformand. Niels er 

også medlem af udvalget og ansvarlig for 

forhandling og valg af samarbejdspartnere 

(sportsbutik og tøjleverandør) Patrick

Børne- og ungdomsudvalg
Det meste kører fint, så der er mulighed 

for videreudvikling.

Få sammensat et nyt udvalg, gerne af forældre. 

Høj blev valgt som ny formand for B&U udvalg Høj

Jubilæumsfestudvalg
Klubben fylder 60 år til maj 2019 Få sat en dato og saml et udvalg sammen med 

Kristine Huxi

Databeskyttelsesforordning Der er kommet nye regler pr. 25. maj 2018 Dataopbevaringspolitik skal udarbejdes Kristine

Årgang 2009 drenge Der mangler træner efter sommerferien Der skal findes en træner til holdet Høj 01.09.18

Ventelister

Mange hold har ventelister og 

administrerer dem forskelligt

Ventelister samles i KlubOffice. KlubOffice skal 

sættes op til dette og spillerne oprettes. Først til 

mølle. Kristine




