Dato: 05102021

Sted: Park Skolen

Dagsorden og referat
Mødedeltagere: JN – TK – JB – SF – KSK – Tina
Referent: KSK

Emne
1.

Møde med Tina
(Kampfordeler)

Handling
Mere støtte opbakning til nye trænere.
intro til den røde tråd
måske en velkomstpakke.
Guide til brug af kampfordeler
Tina sender dbu Mails videre til Thomas
Der har været for mange aflyste kampe:
antal kampe aflyst u13, u15, u17 8 kampe aflyst
3 kampe under U10 aflyst
Tidspunkt til Træner/leder møde indendørs Tirsdag 26/10. Thomas
sender mail rundt
Tina på CC info til Trænere.
Tina løber igennem gebyrliste fra DBU.

Ansvarlig/Deadline
Alle

2.

3.

Økonomi

Nyt fra ungdomsudvalg

87 betalendede spillere indtil videre.
Simon laver guide til kontingent-betaling, Jesper printer og aflevere.

SF

Regning kunstbane - Klaus kigger på det.

KM

SB-badminton, Jesper ringer til Henrik keldsmark finder hvem der skal
have regningen.

JN

Revisor, vi skal have fundet ud af hvad der skal ske fremover.
Jesper kontakter en Revisor og høre hvad det koster. Simon kender og
en revisor.

JN + SF

Brian stoppede på U7, Drude Krarup tager over sammen med Anders.
De tager også indendørs.
U11 kamp mod Aulum, forældre indberettede dårlig oplevelse til DBU.
Aulums Træneren opførte sig ikke pænt.
Thomas har haft fat i Aulum og DBU og sagen er lukket indtil videre.
U10 skal finde ud af om de vil spille 9-mands.

TK

Amel vil trække holdet.

4.

Nyt fra SHF udvalg

Vi mangler stadig et par frivillige til ungdomsudvalget.
Udskydes til næste møde.
Thomas og Klaus har møde med Humlum inden næste GF.

5.

Nyt om pige/damefodbold

Det ser positivt ud, der er 14-15 der er klar.

Afventer

6.

Evaluering SB uge 2021:

Tilskud har været afgørende for at kunne gå i nul.
Hvis det skal gentages så skal det kortes ned til 1-2 dage.
Evt. Fredag-Lørdag eller all-inn på Lørdag.
Er der et bedre tidspunkt at holde det på?
Budget skal optimers, men nu har vi et udkast at gå efter.

7.

8.

Indefodbold:

Samarbejde med andre
klubber:

Der er lavet et Skema, U8 kunne som eneste hold ikke få deres
ønskede tid.
Thomas sender program ud til Trænerne.

TK

Vi skal undersøge om der er mulighed for et klubsamarbejde med
andre klubber.
Thomas og Klaus vil forhøre sig om mulighed for samarbejde med
Humlum. (U12 til U15) (Mail fra KIM)

KM + TK

9.

Fodbold for
udviklingshæmmede:

udskydes til næste møde.

10.

Stævne 27.11.2021
(firmafodbold) med Struer
Energi Park:
Eventuelt.

Klaus undersøger hvad status er på frivillige.

KM

Simon er ved at lave ansøgning til Færch fonden om tilskud til Tøj og
Bolde til brug i 2022.

SF

Simon er ved at undersøge flere fonde der skal søges ved bland andet
til træner uddannelse.

SF

11.

Næste Møde 2/11 2021

