
         Referat bestyrelsesmøde d.26.09.2018

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

Nyt puslingehold Der er så mange på venteliste, at vi kan 

starte et hold mere

Få nogle forældre til at stå for det og sæt i gang.
Høj

Juletræssalg

Vi skal have styr på salg af juletræer i god 

tid. Vagtplan er klar. Leverandør er klar. 

Aftale med stadioninspektør klar.

Indkøb af sav, låse til hegn, bannere, flyers osv. 

Kristine

Det var svært at komme ind, som kasserer på et tidspunkt, hvor regnskabsåret var i fuld gang. Ved et kommende kasserskifte anbefaler Huxi at man 
indtræder allerede i efteråret.
Vi har brugt flere penge i CC Sportswear end budgetteret, og alle større køb skal fremadrettet godkendes af Niels/Huxi.  I det hele taget, skal vi være 
meget opmærksomme på hvad vi bruger penge på.
Skoubo stopper som træner på kvindesenior og vi har i det hele taget svært ved at fastholde spillere på kvindesenior, men der skal nu rekrutteres en ny 
træner og målet er, at komme til at tilbyde både et 11-mands og et 8-mands hold i kvindeafdelingen. Annie overtager holdet i en periode, hvis det bliver 
nødvendigt.
Vi havde et rigtig hyggeligt arrangement for trænerne, hvor vi spillede fodbold og spiste sammen bagefter. 
Vi kender endnu ikke fordeling af kunstgræstider, da der stadigvæk forhandles om banerne igennem FIG.
Der er opstartsfest for seniorer d.12. januar, hvor vi tager på fodboldfabrikken og spiller, hvorefter vi spiser sammen i Sportscafeen.
Fremtidige områder: Budget 2019 inkl. Kontingentberegning. Juletræssalget - endelig plan.
Hvad er klubbens ambitioner ift antal hold/trup på de enkelte årgange? Hvad skal der til for at opnå det - på trænersiden, det sociale m.v.
Næste møde er mandag d.12. november kl.18.



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

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

Kvindeseniortræner Skoubo stopper Find ny træner Kristine 01.03.19



periode, hvis det bliver 


