
Fodboldbestyrelsesmøde 26-04-17 

Deltagere: Morten Meldgaard, Ulrik krog Henriksen, Camilla Andersen, Jesper Jensen, Ole Jensen (ref.) 

Afbud: Susanne Goethe, Anders Jensen 

 

Referater medbringes til næste møde. Desuden bedes sekretæren udsende en dagsorden ca. 1 uge før næste møde. 

Hjemmesiden gennemgås og tilrettes. Ansvar: Susanne 

 

Orientering til/fra HB: Der bliver stadig talt om foreningsudvikling. Vi kunne godt tænke os lidt handling. 

  I forbindelse med gymnastikopvisningen , er vi lidt ærgerlige over at fodboldbanen 

  bliver brugt som p-plads. Derudover var kiosken efterladt i en rodet, uafryddet og 

  ugenopfyldt tilstand.   

  Vi opfordrer til at der etableres WIFI i klubhuset. 

  Der er stadig problemer med badevandet, Ole retter, igen, henvendelse til ejerens 

  tekniske repræsentant. 

  Morten fremfører vores ønsker til vinterens haltider.  

 

Ungdom:  Alle hold er i gang. 

  Årets sommerafslutning fastsættes (Ulrik) 

  Spanienstur: Sportsligt, socialt og velorganiseret tur. Bo Aagaard laver slutregnskab 

  sammen med de turansvarlige. Vi efterlyser lidt tekst til hjemmesiden. 

  Babyfodbold: Vi har modtaget træningsmanual fra DBU. Vi efterlyser forældre der 

  vil være med til at stå for den praktiske afvikling. Ole laver et skriv. 

  U-11 tager på tur til Kalundborg i pinsen. U-12/U-13 tager til sommerstævne i Ikast. 

  Vi opfordrer og opmuntrer til at også de yngste årgange kommer på tur.  

 

Senior:  Alle hold er kommet godt i gang med turneringen. OK fremmøde til træning. Jesper  

  Sørensen er ny 2. holdsansvarlig, klædes på til at kunne det administrative. 

  Der er bestilt træningstøj der udleveres efterhånden som der bliver betalt  

  kontingent. 

  Veteran er OK selvkørende.   

 



Økonomi:  Der er udsendt kontingent opkrævninger. Ca. 5 restanter fra sidste år. Venner og HB 

  bedes om skyldige beløb. 

  Der er afholdt møder vedr. økonomisystemer m.v. 

  Kontoplan samkøres med budget, således at vi til hvert møde kan få et  

  økonomioverblik.  

 

Evt.:  Ole efterlyser, det af kommunen, bortførte fodboldnet. 

  Billedekspressen kommer på stadion 30-5 + 1-6. Ulrik udleverer materiale til  

  medlemmer. 

  Vi bør arbejde videre med at opretholde "god stil" på stadion, en sag for alle  

  brugere af anlægget. 

  Orientering fra Ole vedr. sponsorudvalget. 

  Der er nedsat et udvalg, bestående af Jesper, der har til opgave at finde en egnet 

  oppustelig bane. Udvalget kommer med en indstilling til bestyrelsen hurtigst muligt. 

  Der fremkom et forslag om et ret fedt vinterprojekt. Vi fintænker de næste par 

  måneder.      



Bestyrelsesmøde  

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 19.00 i klubhuset 

 

Deltagere:  Morten Melgaard, Ole Jensen, Anders Jensen,  Susanne Goethe(ref) 

Afbud:  Ulrik Krog Henriksen, Camilla Andersen, Jesper Jensen 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet 

 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen ønsker at få fat i flere frivillige ved at difinere opgaverne og  

oplyse muligheden også er at hjælpe nogen få timer i klubben. 

En ide fra bestyrelsen er at få flere bestyrelses medlemmer i de forskellige 

afdelinger, og ikke nødvendigvis formanden der skal deltage i hovedbestyrelses 

møder, men evt. andre fra de forskellige foreninger som har mere interesse i at 

gøre noget for præcis deres område.  

Hovedbestyrelsen ønsker at vi kommer med forventningsafstemning om 

samarbejde mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne...  

Udfordringer med badevandet i omklædningsrum. 

 

Haltider har fodbold fået melding om: 

 

Tirsdag ell torsdag eftermiddag 16-18 

Onsdag 20-22 

Fredag 16-18 + 20-22 (ikke noget mellem 18-20) 

Lørdag 8-13 (den sidste time er ikke sikker, fra 12-13) 

Søndag 8-10 



Sankt Hans er i år en fredag - så ønske om et udvidet arrangement, hvor folk evt. 

kan komme med deres eget kød og grille på opstillet grill.  

11. november 2017 - Aktivfest 

 

3. Ungdoms afdelingen 

Holdtilmelding senest 12. juni – skal arrangeres trænermøde inden, for at få 

fastsat kampe. 

Vi skal ha fokus på de hold Ulrik ikke træner, så der bliver samlet op.  

Skal arrangeres forældremøde for U6/U7/U8, så træner kan få lidt hjælp til 

diverse opgaver for holdet. 

U11/U12/U13 skal på tur til jylland 

30. maj og 1. juni – tages foto for hold og enkelvis 

Forslag om at oprette en email gruppe for hvert hold -  så der bliver sendt 

samlet info ud til forældre og spillere... så alle får info også hvis man ikke har 

deltaget i træning ell kampe (punkt til næste møde) 

Forårsafslutning for spillere er den 13. juni med pølsevogn 

Babyfodbold i hallen søndag kl. 10 

 

4. Senior afd. 

Træningen går godt og ok antal til træning, men mindre deltager. Der skal 

indkaldes til møde evt. med en grillaften for at få lidt afstemning for træning. 

 

Der bliver rykket for spiller tøjet. 

 

Der er talt om at starte Kvinde-Fodbold-Fitness op igen...Træning vil være 

mandag - kikker på hvad forventninger er for at starte et hold op igen. 

 

 

 



5. Økonomi 

Kikket på økonomi og det ser fornuftigt ud med opkræving af kontigent  

 

Sponsor – vi venter på svar om hvor vi må sætte skilte op  

 

6. Evt. 

Ved tribune... ide om at sætte bord/bænke, hvor der alligevel ikke slåes græs 

 

Forslag om en fælles-frivillig-dag til at få lavet el, fliser og ta’ lidt af hæk ved 

tavlen den 17. juni 

 

7. Næste møde 

Tirsdag den 20. juni kl 19 

 

 

 



Fodboldbestyrelsesmøde 22-3-17 Referat 

 

Deltagere: Morten Meldgaard, Ulrik Krogh Henriksen, Camilla Andersen, Anders Jensen, 

Jesper Jensen, Ole Jensen (ref.) 

Afbud: Susanne Goethe 

 

 

Ad. Pkt. 1 Intet referat at underskrive, medbringes til næste møde. 

 

Ad. Pkt. 2 På nær hovedgeneralforsamling intet nyt fra HB (så det var hurtigt overstået!)    

 Til næste HB møde har vi flg. punkter:  

 Opfølgning/status på klubudvikling             

Wifi løsning i klubhuset               

Omklædning 5, oprydning/sanering af rengøringsinferno, der mangler en loftsplade   

 

Ad. Pkt. 3 Der afholdes trænermøde 28-3-17. Ulrik udsender dagsorden. Alle fra bestyrelsen 

er velkomne. 

 Der afholdes dommermøde i uge 14, evt. tirsdag. Ole indkalder og udarbejder 

kamplister. Dommer arrangement forsøges stablet på benene. 

 Evaluering på vintersæsonen.  Der har været god tilslutning til alle hold. Mange fine 

resultater. Der skal arbejdes lidt med at få U6-U9 ud at spille nogle flere stævner. 

 Babyfodbold. Der skal arbejdes med at få konceptet finpudset. Der er størst 

opbakning når vi er i den ”varme” hal. Det giver også flere muligheder med 

redskaber osv. DBU er ved at udvikle et koncept på området. Vi forsøger at koble 

os på til sommersæsonen. 

 

 



Ad pkt. 4  Pæn tilslutning til senioropstarten. Der er lavet aftaler med Seniortræner Peter 

Hansen og manager Jan Ib Jensen 

 Der arbejdes med at indkøbe træningstøj. Restance = intet tøj 

Veteraner har haft en aktiv vintersæson, og er i gang med en perlerække af 

træningskampe. 

 

Ad pkt. 5 Morten/Camilla tager kontakt med den afgående kasserer med henblik på at få 

bilag m.v. overdraget. HASTER  

 Der udsendes og følges op på rykkere. 

 Opdaterede medlemslister indsamles fra trænere. 

 Vi overgår til et opkrævningssystem med automatisk betaling. Implementeres fra 

forårsopkrævningen. 

 Der er, på vores foranledning, afholdt et møde med de andre afdelinger for at 

undersøge mulighederne for et samarbejde vedr. sponsor/partnerarbejdet. Der er 

tilsyneladende opbakning til ideen. Næste møde afholdes 19-4-17. Ole og Anders 

deltager.  

 

Ad pkt. 6 Vores del af hjemmesiden opdateres. Susanne indsamler og videregiver 

oplysninger, billeder m.v. 

 Der er isat net i mål. Kommunen leverer 2 nye net. 

 Opkridtning er startet. 

 Vi vil forsøge at samle nogle folk til praktisk arbejde på stadion,                              

Lørdag d. 1. april i tidsrummet: 8.00-11.00 

 Alle er velkomne. Ulrik sender en invitation ud på holdsport, Morten laver et 

opslag på FB. 

 

Ad pkt. 7 Næste møder er onsdag d. 26. april og onsdag d. 17. maj. 

 

 



 

 

 



Referat  

Torsdag den 24. august 2017 kl. 19.30 

 

Deltagere: Ulrik Krog-Henriksen, Morten Meldgaard, Jesper Jensen, Anders 

Jensen(sup), Ole Jensen, Camilla Andersen, Susanne Goethe (ref) 

Afbud: Ingen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen 

Talt om haltider og vi har fået lørdag kl. 9-12 og søndag kl 9-11 

Kunstgræs skal der søges tider til 

 

3. Ungdoms afdelingen 

- Der skal holdes forældremøde for U6/U7/U8 -  vil snart blive meldt en dato 

ud af Morten... en dag hvor Richard kan komme... 

- Trænermøde skal arrangeres  

- Vores U13 hold er trukket, da der ikke var spillere nok  

- Andre hold er tilmeldt diverse tuneringer  

- Babyfodbold er startet op igen 

 

4. Senior afd. 

- Projekt ’sofakartofler’ –  et projekt for mænd i deres bedste alder 45 +/- 15 

år ca. Som trænger til at få smidt et par kilo eller bare komme ud og røre 

sig... Prøver at ta’ veteran holdet som ’stamme’ og at alle tar en ven/nabo 

med... Her skal der startes ud med en testmåling og en igen når forløbet er 

afsluttet.... forskellige aktiviteter, ikke kun fodbold...men kunne også være 

brydning, hockey, crossfitt.... 



- Kvinde fodboldfitness... her vil Morten se om han kan få en ud fra DBU 

som vil komme 2-3 gange for at deltage i træning og stå for selve 

træningen... og se om det kan motivere til at holde holdet til at fortsætte 

og komme til træning...desværre er der ikke specielt mange der har 

mulighed for at deltage til træning, så meget sårbart hvis nogen melder 

afbud... Træning  er mandag kl. 19-20.30.  

 

5. Økonomi 

Der er blevet sendt rykkere ud til dem som ikke har betalt deres kontigent 

 

6. Evt. 

Der er blevet orienteret om landsstævne og mht. regning. 

 

7. Næste møde 

20. september kl. 19.00 

 

 

 

 



Referat af fodboldbestyrelsesmøde 5. januar 2017 

Deltagere: Morten Meldgaard, Kasper Pedersen, Ulrik Krog-Henriksen, Ole Jensen,  

Anders Jensen (sup.) Susanne Goethe (ref.) 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af referat fra 22. november 2016 

Er godkendt 

 

2. Nyt fra/til hovedbestyrelsen 

Mangler stadig nøglebrikker  

 

3. Ungdoms afdelingen 

Godt gang i træningen 

Mangler feedback på trænerkusus  

- Feedback på futsal mellem jul og nytår 

Det gik rigtig godt – dog ærgerligt vi kun havde tilmelding til et hold, de små 

I år vil vi prøve at få meldt dato ud i god tid, og håber det kan hjælpe med tilmelding 

Godt med mad udefra 

 

4. Senior afd. 

- Trænersituation 

Bestyrelsen har haft kontakt med et par stykker, men desværre ikke fundet en ny 

træner – så vi vil søge videre 

 

5. Økonomi 

- Kontigent, hvordan er det gået efter rykker til spillerne 

Går rigtig skidt med at få kontigent ind fra dem der ikke har betalt og er blevet rykket, 

selvom det er sket med sms, mail og opkald. 

 

Babyfodbold bliver registeret søndag den 8. januar mht. opkrævning af kontigent 

 

Kasper giver lister til Morten for senior spillere der mangler at betale kontigent, så 

rykker han dem - og liste til Ulrik for ungdomsspillere, så rykker han personligt 

 



- Har trænere givet spiller lister til Kasper mht. Kontigent 

Kasper har fået lister, men vi skal være bedre til at være på forkandt med lister, så der 

er tjek på hvem der spiller fodbold og om kontigent er betalt fra start af sæson. 

 

6. Diverse 

- Hjemmeside 

Er ajour 

- Generalforsamling 

Punkter til generalforsamling er drøftet og gennemgået 

Dato og dagsorden for generalforsamling kommer på hjemmesiden meget snart 

 

 

7. Næste møde 

- Generalforsamling 27. januar kl. 19, mødes kl. 18.00 
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