Referat fra bestyrelsesmødet 14.11.2017.
Fraværende Niels Torp Andersen, Bjarne Falk.
1. Referat fra sidste møde godkendt.
2. Ingen nævneværdige kontingentrestancer. God likvditet.
Bjarne F`s månedsbalance bliver fremsendt. xxx skylder
klubben ca. 46.000 for salg af sportstøj. yyy skylder kr. 11.000
for fodboldskole. Begge rykkes straks. Afslutningsfesten viser et
underskud på 3.500 kroner, men et aktiv på 7.100 kroner I form
af varebeholdning. Lovgivningen kræver at foreninger der
handler med værdipapirer skal have en LEI-kode. Den koster
cirka 1.000 kroner årligt. Da vi ikke har aktuelle planer om
handler afventer vi begivenhederne. Vi tjekker validiteten af
vore nuværende investeringer. Brian F. kan betale
tilmeldingsgebyrer uden godkendelse. Fremtidige indbetalinger
skal ske til klubbens mobile pay og ikke til privatpersoner!
3. FU medeler at trænerkabalen for 2018 er næsten på plads.
4. Tennis. Der spilles endnu på grund af det gode vejr.
5. Punkterne 5 og 6 blev behandlet under eet. Vor vikar Jes
Ebbeke har udført et stort arbejde med at registrere
beholdningerne af spilledragter, og I den forbindelse talt med
flere trænere. En af hans opservationer var en stor afstand fra
top til bund! Dette er ikke nyt for os, og vi arbejder på at skaffe
flere frivillige til arbejdet. På trænerseminaret ultimo august
kom deltagerne med mange, mange gode forslag, men
tilsyneladende er ingen villige til at lade sig vælge til noget!
Jes` forslag til hans funktioner ved en eventuel ansættelse var
så omfattende/vidtgående at vi ikke kan acceptere disse. Frits
blev pålagt at forelægge dette for J.E. og meddele at såfremt vi
vil udnytte muligheden for 3 måneders ansættelse på Aalborg
Kommunes regning skal han alene beskæftige sig med
sponsering. Det er allerede sket og accepteret af J.E. Klaus os
undertegnede tager et møde med J.E. snarest.
7. Bespisning af medlemmer første torsdag I måneden – efter
positive erfaringer I NFB, blev vedtaget. Der vil blive tale om en
egenbetaling. Klaus B. orienterede om vort Halbyggeri. Møde
28. ds med kommunen her hos os. KB, Tromme og referenten
deltager.

Klaus B. har haft en samtale med zzz (vvv's far) Klaus meddelte zzz,
at vi kke er I tvivl om vvv` engagement og fightervilje, men at vvv nu
går fra at være spiller til at være træner og dermed rollemodel.
Budskabet forstået og accepteret.
vvv ved det og erkender det. FU var ikke helt tilfredse med Klaus`og
mit initiativ til en samtale med vvv. Brian og Klaus havde forinden
ansættelsen af vvv udtrykt deres bekymring over den påtænkte
ansættelse. En fair fremstilling af opgaven.
Begge synspunkter accepteret. Vi håber og tror på det bedste.
16.11.2017
Frits

