
Referat af bestyrelsesmøde 12.09.2017.

Fraværende Bjarne F. Klaus B. og Brian K.

1. Referat fra augustmødet godkendt.

2. Bjarne og Frits drøfter økonomiudvalg. Bjarnes 
periodeopgørelse vil være et godt værktøj ved fremtidige 
møder.

3. FU orienterede om trænermødet den 28. august. Godt møde. 
God stemning. Ro I klubben. Drøftelse om Bane/kampudvalg 
og træner/holdlederudvalg. Mange vil gerne lave noget, men 
ikke mange vil lade sig vælge. Ad hocopgaver kan måske være 
en mulighed for at få flere hænder! Kommissorium. FU er igang 
med at ansætte trænere for 2018. Rekvisition til Sportmaster 
blev diskuteret. Der søges en enkelt løsning således at der ikke
opstår flaskehalse. Vi vil anskaffe os et varelager af de ting som
vi bruger dagligt. Afslutningsfest I seniorafdelingen 11. 
november.

4. Kurt orienterede om tennisafslutning for turneringsspillerne. 
Motionsspillere spiller videre. Medlemsfremgang på 10%. Kurt 
har arbejdet med DTF`s vækstaftale. Tilfredsstillende. Der er fri 
adgang til pavillonen. Det har ikke givet problemer indtil nu. 
Kommisorie godkendt. 

5. Vi har 138 spillere I herresenior og er dermed størst I 
Nordjylland. Det halter mere med børne- og ungdomsspillere. Vi
har cirka 20 pr. årgang. I KFUM og Gug har man 50-60 spillere 
pr. årgang. Vi skal/vil derfor være mere aktive I vort 
nærområde. Niels og Frits laver brev til husstandsomdeling på 
Eternitgrunden. Vi undersøger om vi kan få forældrekontakt på 
Sønderbroskolen, Kærbyskolen, Vester Mariendalskolen, 
Skipper Clementskolen og Stolpedalskolen. Forældreintra kan 
være en mulighed.

6. Der blev drøftet kampprogram, som I givet fald skal omfatte alle
ugens kampe blandt andet med fokus på forskellige hold. F. eks
serie 4.2 een uge og så fremdeles.  Vi har en kandidat I 
kikkerten Kaj xxxxxxx. Niels T. nævnte Brian Tengsted som 
mulig trykker af programmet. Operatører til AalborgChangTV 
søges.

7. Frits meddelte at han er på valg I marts 2019 og ikke vil lade sig
genvælge. Han vil blive på posten indtil da, medmindre man 
finder en kandidat. Klubben fortjener en yngre formand. Dukker 
han op på mandag er Frits villig til at trække sig. Frits bliver I 
klubben som fundraiser og sponsorformand.



8. Vort nøglesystem er utidsvarende og uacceptabelt. Vi aner ikke
hvormange nøgler der cirkulerer blandt tidligere trænere og 
cafeteriehjælpere. Daniel foreslog et briksystem hvor vi kan 
slette brikker til personer som ikke mere har behov eller brug for
det. Vi vil derfor altid vide hvem der har adgang til klubben. Der 
er nogle praktiske opgaver der skal løses. Daniel arbejder 
videre med en løsning. Gug Boldklub har allerede systemet. 
Diskussion om tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøder. 
Nogle bestyrelsesmedlemmer er samtidig trænere og skal 
afstemme skemaer. Indtil videre er næste møde tirsdag den 10.
oktober.

           Referent Frits Vilger

  

  


