Dagsorden og referat

Dato: 07102019

Sted: FCS

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

Emne
1.

Handling

Status Økonomi v/Karsten
- Manglende
kontingenter
/Budgetændringer?

Stort efterslæb på kontingenter, mangler ca. 42.000 pr. 30/9-19.
Sponsorater bedre end forventet, ca. 25.000 foran.
Vi lukker for indkøb af udstyr resten af året, giver en budgetbesparelse på 18.000
kr.
Vi lukker for trænerkurser/uddannelse resten af året, giver en budgetbesparelse
på 13.000 kr.

2.

Senior v/Karsten

Overbygningen er godt tilfreds med træner Per Skelkjær, der er en god fortaler
for politikker om træning og kontingent-betalinger.
Sportsligt går det ikke fantastisk, men en god træningskultur vil forhåbentlig
hjælpe på resultaterne.

3.

Ungdom v/Ronnie

Gert har godt styr på de små årgange.
U11 og U12 har kørt fællestræning i en periode, det er gået godt. Bremdal IK har
syv U11 spillere + en træner der potentielt kommer til SB, på klubbens egen
opfordring.
U17 har dårlig træningsmoral, Allan skubber og trækker, men de er svære at få til
at forpligte sig.

4.

Udstyr v/Jes

Nye boldvogne sættes op i efteråret, så de står klar til forårets opstart.

Ansvarlig/Deadline
(referat – hvem gør
hvad)

RB skriver til trænere om
besparelser.

JB siger til, JK og HKJ
hjælper til.

5.

Kunstgræsbane
-Bookinger

”Græs” er lagt, granulat er lagt på, og der er sat streger. Der gøres nu klar til
opsætning af hegn og lys. Der skal indkøbes mål, forventes at blive af aluminium.
Der skal laves og opsættes bander.
Booking system er klar til test.
Banen forventes tidligst klar 1. november.

6.

SB-CUP

Det er besluttet at gennemføre SB CUP 2019. Der vil være ændringer i det setup
vi har kørt hidtil, f.eks. på annoncering og præmier.
Det forventes at der ikke vil blive et overskud, modsat tidligere. Det skyldes først
og fremmest at der ikke er nok som tilbyder sig som frivillige, hvilket betyder at
forskellige aktiviteter må droppes.

7.

EVT.

Første sending af klubdragt er delt ud, vi har fået en del positiv feedback, både
fra drenge- og pige spillere, voksne og børn.
Der er Sponsordag 26/10, planlagt af Klaus Maarbjerg. Per Skelkjær og KL laver
indlæg.
Rema 1000 ønsker ikke længere at være Guldsponsor.
JB spørger hvad status er på Oldboys fondens midler, der skulle overgå til SB. Vi
ved at pengene ikke er overført, men ikke hvorfor vi venter.
Næste møde er 4. november (afbud RB).

KL, JB og HKJ deltager.
JB undersøger nærmere.

