Dato: 07122021

Sted: Glasburet

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

Emne

Handling

1.

Økonomi v/Jesper budget 2022 klar januar
2022

trøjer 220-250
shorts 150-200
strømper 75
nye sæt 2022 3-5 mands kun trøjer.
22.jan klokken 9.00 oprydnings dag. prøve sæt

2.

Nyt fra ungdomsudvalget
v/Thomas & Simon:

Rasmus Døj overtager træning u5-u6 inde og ude.. leder efter hjælper
Sne på kunstgræs banen.
Thomas Madsen er ny sammen med Amel i ungdomsudvalg.

3.

Nyt fra Struer-Humlum
Fodbold:

evalueringsmøde.
serie 2 og serie 4 blev oppe.
stor tilfredshed med Michael Rønn
Rønn og Ørum er på plads
serie 5. 2 Trænere i spil
Five-a-side 17 dec.
mål aktie afsluttet.
Trænings opstart 5. feb.
19. marts opstartsdag med teambuilding

Ansvarlig/Deadline

4.

Opstartsdag?:

Fælles opstartsdag med Henrik som gæstetræner?

5.

FCM Klubsamarbejdet:

Bestyrelsen holder møde med FCM tirsdag d. 25 januar 20.30.
Per stopper som repræsentant.
Vi skal høre trænerne om der er nogen der kunne tænke sig at være nu
FCM-repræsentant.

6.

Fodbold for
udviklingshæmmede:

Gert er klar.
ansøgning om budget på 10150.
Beløb ansøgt hos bevæg dig for livet.
Det er på plads.

7.

Final 4 Stævne
d. 27.02.2022:

Final 4 Stævne for piger fra 9-15 år
8.30 til klokken 20
Struer boldklub stiller med dommere
Klaus finder ud af hvor mange haller der skal spilles i.
Vi skal høre trænerne om der er nogen som vil dømme.
SB skal stille med 2 mand på Tanken.
Simon sender rundt når han modtager noget fra dem.
Kan vi lave fodbold skole i samarbejde med Humlum?

8.

OK samarbejdet?:

9.

Fodboldskole:

10.

Jule/nytårshilsen:

11.
15.

Bestyrelsen fra april
2022:
Evt.

KM

SF

Der skal sendes en mail rundt til Trænerne.
Klaus laver tekst Simon laver grafik.

KM + SF

Vi skal have lavet en plan for bestyrelses sammensætning.

Alle

Snak om en udendørs cup til sommer for 6-12 årige.
Næste møde 11. jan.

