Referat af bestyrelsesmøde 13. august 2018.
Fraværende Niels Torp.
1.

Referat fra sidste møde godkendt.

2. Tromme orienterede om situationen på vore baner. Det ser slemt ud.
Turneringskampe afvikles indtil videre på kunstgræs. Træning foregår i samarbejde
med Brian på vinterbanen og længst mod syd.
3.

Bjarne Falk gennemgik halvårsregnskabet. Større udgifter til spillerrekvisitter,
DGI- medlemsskab . Sponsorindtægter. KB og FV kontakter professionel hjælp.
Bestyrelsen indkaldes til budgetmøde sidste uge I oktober. Vort øgede
aktivitetsniveau medfører større udgifter. Indtægterne følger ikke med. Vore
investeringsbeviser er solgt. BFA, KB og FV reinvesterer.
Omkostningsgodtgørelse blev præciseret. Udgifterne til BØ trænerkurser er
nul kroner.

4.

FU. FV undersøger Claus Gajhedes interesser og orientere herefter FU. Nye
trænere til 4.2 Christian Pontoppidan og Frederik Simonsen. Nyt tøj til alle i
Børnefodbolden. U 11afklares medKærby Sport. BKN undersøger. Strategi for
pigefodbold søges. Phillip, Tylle og Kasper BO har meldt interesse for at lave
noget.. KB kontakter de pågældende.

5.

Formandsudvalg! Man overvejer et tremands formandsudvalg.

6.

KG meddelte at tennisafdelingen er kommet godt igang efter ferien. Samme
antal medlemmer. Tilbud til alle klubbens medlemmer og forældre om at prøve
at spille. KG laver oplæg hertil, til afvikling før sommerferien 2019.

7.

Vi er ikke dygtige nok til at engagere medlemmerne til at lave arbejde for
klubben. KB laver en skriftlig henvendelse til alle medlemmer om vigtigheden
af at engagere sig. Vor aftale med Tromme skal gennemgås. Ønsker og
forventninger. Laver Tromme noget som andre kunne lave. Anvender vi
Trommes kvaliteter bedst muligt.

8.

Aalborg Kommune meddeler at arkitekterne er ved at lave udbudsmateriale. Vi
søger fonde om tilskud.

9.

AU. og eventuelt. Forholdet til MENY behandlet. Problemer med bemanding af
de aktiviteter vi har påtaget at udføre kommercielt. Medlemmer udbliver uden
afbud. Forslag om herboende hjælp til KU. Elektronisk nøglesystem ønskes nu.
FV undersøger mulighederne. 5 nøgler til RW. Tromme noterer hvem der
modtager disse. Tromme fortager opfyldninger af automater hver morgen.

Aalborg, 14. august 2018
Frits Vilger

