
 

 Referat af bestyrelsesmøde 13.02.2018.

Fraværende med afbud  Bjarne Falk og Kurt Gram.

1. Referat fra siste møde godkendt.

2. Økonomi. BF vil færdiggøre vort regnskab til fremlæggelse på bestyrelsesmødet  den 13.
marts. Ønske om periodevis budgetlægning. Opdeling af kassererfunktionen skal 
besluttes. Dorte Hjorth stopper efter generalforsamlingen. KB undersøger hvilke tilbud 
SIFA tilbyder.

3. FU. Dametræner ansat. Træner til 4. holdet endnu ikke fundet. Mulige emner kontaktes. 
Det er et påtrængende problem som skal løses inden 14 dage.  U 19 minimum eet hold. 
Flere spillere er indstillet på indslusning til seniorafdelingen. Henrik Mogensen, 
fysioterapeut og tidligere DBU-konsulent tilbyder sin assistance I Børneafdelingen. FU 
arrangerer møde med HM om vilkår. Der skal indkøbes spilledragter til de hold som 
mangler. Der skal laves/købes 20 skabe til Dameafd.   Træningstøj til Dame JS. Allan 
Kuhn vil lave kursus/indput til alle trænere I klubben. Accepteres!  Klaus Tranholm 
tilbuder et kursus om dommervirksomhed.  Interessant. Arrangeres hvis tid og timing 
passer. 4 drenge udtaget til træning I DBUs topcenter. 

4. Kommissorier. FU og tennis har afleveret. Der mangler respons fra Økonomi og 
sponsorafdelingerne.

5. Tennis. På forrige møde fremlagde Kurt G. ønske om udskiftning af belægning af 2 baner.
Forslaget skal bedømmes med baggrund I behov og antal medlemmer.

6. KB er på valg. Det samme er alle udvalg. FV er ikke på valg før 2019. Alle udvalg er på 
valg. Alle modtager genvalg. KG er valgt som formand for tennisudvalget og har også 
accepteret genvalg.

7. På det sidst afholdte møde I haludvalget, fremlagde Fritidsforvaltningen indflytning af 5 
nye klubber! På baggrund heraf har FV og KB ønsket et møde med fritidsforvaltningen 
med ønske om svar på hvorledes Chang skal se sig selv I denne sammenhæng, og 
hvorledes  det påtænkte byggeri opfylder foreningernes ønsker.

8. Rasmus havde forslag om aktiviteter I klubhuset, bordtennis m.m.. Forslaget vedtaget. 
Rasmus indhenter tilbud på de ønskede materialer.

9. Et ønske om at gennemgå vor aftale med inspektør Tromme. Aftalen er 5 år gammel og 
har måske brug for en gennemgang

10. Fritidsforvaltningen har inviteret til møde om mulighederne for andre klubbers 
benyttelse af vor kunskgræsbane! Herom senere.

11. Aftale med Jutlander Bank om udsendelse til alle cirka 3000 beboere på Eternitgrunden. 
Udsendelsen er primært en præsentation af “Klubben I Centrum” og alle vore tilbud. Vi 
har et ønske om at manifestere os – klemt imellem KFUM og Gug.  Eternitgrunden er jo 
Jutlander Banks “hjemmebane”.  Een træner har trods 3 påkrav endnu ikke villet 
medvirke til aflevering af børneattest.  Han har nu fået en frist. Såfremt det ikke er bragt 
iorden, skal vi nægte træneren adgang til klubben.

Aalborg, 1402.2018

Frits Vilger


