Dato: 02112021

Dagsorden og referat

Sted: GlasBuret,
Energiparken

Mødedeltagere: KM – JN – TK – JB – KSK
Referent: KSK

Emne
1.

Økonomi - herunder
kontingenter v/Jesper

Handling

Ansvarlig/Deadline

Der er ved at være styr på kontingent.
Revisor – Alice kan fortsætter lidt endnu, indtil vi får fundet ud af
noget andet.
9000,- fra gamle drenge.
Vi skal have fulgt op på Sponsorater
Rykke for ny regning for tribune.
3 flasker vin til T&T byg.

JN

KM
2.

Møde 11 mands bold med
RHIF (og kvindefodbold):

?

3.

Nyt fra ungdomsudvalg
v/Thomas & Simon –
indefodbold og 2022
trænere:

Thomas Madsen tager indendørs for U8.
Træner leder møde, alle trænerer fortsætter udendørs til foråret.
Fra trænermøde i sidste uge:
- Køb ny slange + bar måler på boldpumpen. Trænerne kan ikke
pumpe dem ordentligt op.
- Mangler nye bolde
- Køb flere 'spidser' til boldpumpen.
- Vaskemaskiner er svære at bruge - Hvor tit og hvem vasker f.eks.
overtrækstrøjer? De må gerne vaskes oftere
- Evt. lave et sæt overtrækstrøjer til hver årgang.
- Lave en fælles oprydningsdag i boldrum for trænere og evt.
bestyrelse (Jes Bach) i januar / februar. Hjælpe med indretning af rum
og smide ting ud. Fælles mangel liste
- Træner kurser - Dem som gerne vil afsted på DBU i det nye år skal
kontakte Simon / Thomas.
- Evt. lave 2-3 årlige træner aften / foredrag med gæstetrænere fra
FCM / Henrik Pedersen
- Klubsamarbejde (Elite overbygning ala FS Holstebro) på specifikke
årgange (11 mands) Træningssamarbejde? Kampe? kontigent følge
spillerens moderforening. Evt Kontakte bestyrelser i humlum,
thyholm, hjerm, langhøj og lemvig og drøfte mulighederne /
udfordringerne på disse årgange/ antal spillere og holde fælles møde
med de bestyrelser.

4.

Nyt fra SHF udvalg
v/Thomas & Klaus:

Damerne vil helst starte med fodbold i Struer.
Serie 2 og serie 4 sluttede fint af.
Vi mangler serie 5 træner.
Vi skal have et møde med 1.holdstræner omkring 2.holdstræner
Vi skal til at have faktureret mål aktier
6 spillere fra Måbjerg til sommer, de vil spille senior.
Møde mellem bestyrelserne omkring senior fodbold.

Alle

5.

Stævne 27.11.2021
Struer Energi Park:

6.

Ansøgninger fonde med
mere v/Simon & Klaus:

7.

8.

9.

10.

med Vi kan sende en mail ud til vores sponsorer om de vil være med.
Thomas spørger trænerne om de vil have et hold med.
Afholdes fra 10-16.

Jule/nytårshilsen

Foldboldskoler – nye
muligheder

Fodbold for
udviklingshæmmede v/Jes

Julefrokost næste gang i
bestyrelsen?:

Færchfonden lukket for ansøgning indtil 1. januar. Simon laver
ansøgning færdig og sender hertil (Behandles i februar / marts)

KM

SF

Klaus har lavet ansøgninger til idrætsforbundet
og nybolig.

KM

Høre Simon om han kan lave noget Facebook og Hjemmeside og en
hilsen til trænere.

SF

Evt. en digital advents konkurrence med nogle små præmier.

SF

Kan vi finde en person til at være tovholder på noget fodboldskole.
Hvornår skal det være og for hvilke årgange?
Thomas tager det op i ungdomsudvalget.

TK

Godt møde på nordstjernen.
Gert vil gerne være træner. (Der kommer pædagoger med)
En gang om ugen
16.30 -17.30
8-14 år
Klaus sender budget til kommunen. (ca. 10000)
Starter udendørs.
Spiller på kunstgræsbanen
Skubbes til Januar.

KM

11.

Årskalender – følg op:

Tager vi næste gang.

12.

KlubOffice:

Aftale møde med Region2 angående kluboffice, spillertilladelser,
regler for fodbold pas osv. SÅ vi er 100% skarpe i det til ny sæson.

13.

Eventuelt:

Kan vi få arrangeret en træning med Henrik Pedersen.
Jes undersøger pris på spillersæt og spiller trøjer.
Vi starter op med Nye spiller sæt, overtræks trøjer når udendørs
starter igen.
Indefodbold, da vi ikke holder SB cup betaler klubben for en valgfri
cup.
Næste møde tirsdag .d 7 dec.

KSK

JB

