Dagsorden og referat

Dato: 05_02_2019

Sted: Mødelokale 1

Mødedeltagere: Klaus, Allan, Ronnie, Jes & Karsten (afbud: Henrik)
Referent: Karsten

Emne
1.

2.

3.

4.

møde FCM

Handling

Møde med Jesper Sigen FCM.
- Generel snak om klubsamarbejdet, alle parter var general godt
tilfreds med samarbejdet og klub repræsentantens arbejde

Generalforsamling 11/3-2019
- Annonce: Klaus
- Dirigent: Klaus Helmin OK
- Bestyrelses kandidater: Lise
Birkkjær
- Kasser Kandidater: Alice
Kjeldsmark
- Suppleanter:

Klaus M og Allan træder ud af bestyrelsen. Lise Birkkjær og Jan Knudsen er
mulige kandidater.
Alice Kjeldsmark er ny kandidat som kasser’ (på valg)
Mulige suppleanter: Allan og evt Thomas Valentin, Karsten undersøger.
Annonce OK kommer i d 27/2.
Dirigent OK Klaus Helmin

Økonomi /karsten

Intet nyt, ud over ærgrelse over tilbagebetaling af DGI foreningsmidler. –
Nordea fonden søgt til klubdragt.
Indetræner godtgørelse (1050kr per årgang), - Allan får liste af Gert

Nyt fra Senior /Klaus

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

Karsten /U8

Revisorer møde d 18/2 med Alice, hvor regnskab gennemgås og godkendes

20 mand til træningsopstart.
Opstartsdag planlagt i Marts, - fokus på sammenhold, målaktier og ”noget
for noget”

Allan/udgang Feb

5.

Nyt fra Ungdom /Allan

Træner på plads til foråret.
Møde i ungdomsudvalg 6/2
Møde med Hassan 11/2
Træner/ledermøde 25/2
SB klubdragt under press, - svært at finde sponsorer og økonomi, - kan blive
forsinket.
Frivillige til ”DGI final 4” d 23/2 efterlyses, - Klaus kontakter Niels ole

Klaus

Vintertræning, - Karsten har sendt mail ud om træningstider på jord-og sand
banen til alle ungdomstrænere
6.

Udstyrs & indkøb/Jes

Kniber med oprydning i boldrum, Allan tar det med til T/L møde
Nye bolde indkøbt
Afventer nye priser på boldvogne
Jes finder faktura/pris på senior trøjer, - halvdel faktureres Humlum

Allan

Klaus /Medio Marts

7.

Dommerbank, ungdomshold

Klaus kontakte senior og ”support gruppen” om en løsning

8.

Oldboys fond (jeg har snakket
med Jan Tex)

Oldboys fonden overvejer at overdragen midler til SB, - vurderes på deres
GF Feb/marts.
Jan’s holdning er at midler skal bruges omhyggeligt og ikke ”snoldes væk”
Efter deres GF, - skal vi have møde med dem og aftale betingelser for
overdragelse.

9.

Status kunstgræs

Afslag fra APM og delvis godkendelse fra LAG, sætter projektet under pres.
- Møder med kommunen der skal etablere anlægget i næste uge, målet er stadig at det kan stå færdig i efteråret 2019
- Der var enighed om at SB vil støtte med yderligere 100000kr, som et
aconto indbetaling (til betaling af baneleje), for at sende et signal om
lokal opbakning.

Jes

