Dagsorden og referat

Dato: 12-08-2019

Sted: FCS

Mødedeltagere: RB – JB – JK – LB - KL
Referent: KL

Emne

Handling

1.

Status økonomi/KL

Vi følger vores budget med følgende afvigelser, - der primært skyldes periode
forskyldelse.
a/ Diverse tilskud, - budget 40000, - reelt 31000 (Nordeafonden 15000, Y mænd
6000 & Oldboys saldo 10000)
b/ udgifter arrangement, -budget 25000, reelt 11000, - mangler DBU
fodboldskole mad
c/ Sportsudstyr, budget 60000, reelt 35000, - skyldes SB dragt forsinket

2.

Status Ungdom /RB
- trænerpåsætning

Træner er på plads – men det holdt hårdt
- De store udfordringer har været på U12, hvor Jes/Ronnie hjælpes
- U7 tager Gert, - da John flytter fra byen. Gert tager også U6
Lidt diskussion omkring fordeling af baner og kontakt til ”Peter banemand”
Jes tager opgaven med at fordele træningsbaner ved sæsonstart
Karsten opdaterer omkring kampe og bane/omklædningsrum fordeling

3.

Status senior/KL

Senior er kommet godt i gang, Per Skelkjær ny træner og der er god opbakning
til træning og kampe, 2 S4 hold og S6 hold, + damehold. – Alle hold oplever
tilgang af spillere.

4.

Materialer /JB

Jes har ryddet op i boldrummet og gamle bolde smidt ud.
Trøjer er opdateret i alle rum + velkomstfolder
U15 og U17 får nye trøjer
U13 har måske et sæt til overs, da Per har bestilt personlige trøjer
Boldvogne er bestilt og leveres inden for 3 uger

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

5.

Klubdragt /KL

Budget over klubdragt blev gennemgået. – Vi kan holde os inden for budget på
30000kr. Karsten afklarer det sidste og sætter igang
Karsten

6.

Kunstgræs/KL

1. spadestik er taget og vi forventer det færdig omkring efterårsferien.
Lidt diskussion med kommunen omkring vedligehold og snerydning
SB tilbyder hold fra U12 og op vintertræning, - men måske andre hold skal
tilbydes ”3-5 klip” per sæson, - skal yderligere diskuteres

7.

Sponsor setup

Ikke diskuteret

8.

DBU fodboldskole

DBU fodboldskole
Ca 36 deltagere iår, kunne godt have været flere
Hårdt ramt af afbud fra trænere i de sidste øjeblik.
Jes og Hassan stopper som driver på fodboldskolen, - så der skal findes en andet
setup/løsning !

9.

EVT

Aksel Lindgreen (æresmedlem i SB) er død, - KL sørger for bårebuket
Træner/leder møde d 26/8
Skal have fundet en afklaring med Ungdomskonsulent - Hassan stop/pause

Karsten
Karsten

