
         Referat bestyrelsesmøde d.12.11.2018

Til stede: Niels Røddik, Anders Haagensen, Henrik Høj, Annemette Dalgaard, Henrik Lohmann, Patrick Markussen 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

Budget 2019 Intet budget Budget for 2019 skal udarbejdes til godkendelse Huxi 17.01.19

Juletræssalg

Vagtplan er klar. Leverandør er klar. Aftale 

med stadioninspektør klar.

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

Holdene angiver kontaktpersoner senest d.24. 

november 2018. Konkurrence 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

Der forventes underskud i år, men der var overskud sidste år og vi skal fremadrettet være mere bevidste om vores udgifter og indtægter. Budget for 
2019 skal være klar til godkendelse til næste bestyrelsesmøde.
November 2018: 775 medlemmer, 24 har restancer - størstedelen skal nok bare udmeldes. Der afventes svar fra trænerne.
Til juletræssalget vil der være konkurrence om spisning hos Alex for det hold, der sælger flest jueltræer. Ved hvert salg skal man registrere hvilket hold 
køberen vil støtte. Husk at bakke op om eventet på Facebook og inviter jeres venner til begivenheden.
Flere Jyske bank mål og kegler ønskes. Kegler kan øremærkes til holdene i boldburene. Flere trænerjakker kan købes uden initialer. Boldburene fungerer
efter hensigten. 
Patrick er ved at arrangere et sponsorarrangement med Kvickly d.6. december.
Alle trænerkurser skal godkendes af bestyrelsen inden tilmelding.
Trænerarrangement fredag d.22. februar.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d.17. januar kl.18-21.



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. 

Henrik Lohmann hjælper med at sammensætte et 

udvalg Høj

Jubilæumsfestudvalg

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

Kristine. Skriv ud til forældrene og  bed om hjælp Huxi

Forpagtningsudvalg Ny forpagtningsaftale skal laves
Udarbejd ønsker til aftalen. Annie og Kristine er 

med Henrik Lohmann

Kvindeseniortræner Skoubo stopper Find ny træner Kristine 01.03.19

Kontingent Hvad kan vi forvente af indtægter Lav skema over medlemmer Kristine




