
Referat af bestyrelsesmøde 8. august 2017.

Velkommen til Brian. Vi er glade for din deltagelse i bestyrelsen.

Det var et meget positivt møde. Vel havde vi nogle kontroversielle 
beslutninger, men der var tale om en en god dialog, med selverkendelse og 
enighed om de trufne beslutninger.

1. Referat fra juni mødet godkendt.

2. Morten P.s beslutning om at udtræden af bestyrelsen blev accepteret. 

3.  Gothia Cup: Vor deltagelse i turneringen blev – trods megen uro 
forinden - en god oplevelse for drengene. Ved fremtidige deltagelse i 
turneringer, skal vi have vor tilmeldingsblanket præciseret for så vidt 
angår forældres accept for børn under 18 år.

4. Økonomi: Bjarne F. havde lavet en periodeopgørelse pr. 30. juni. Et 
godt redskab for klubben  for at få/have overblik over vor økonomi.

5. FU: Holder møde med alle trænere  27. august, og vil ved den 
lejlighed  søge flere til at deltage i arbejdet. Det vil give flere ”muskler” 
og tage noget at trykket fra Daniel, Kristoffer og Brian. Pige/dame – og
ungdoms/børneafdelingen søges inddraget. 

6. Tennis: Kurt medler om 10% medlemsfremgang og god trivsel i 
afdelingen.

7. Sponsorvirksomhed: Frits foreslog Jens Ørnsholt som et emne. 
Godkendt. JØ har accepteret  et møde med mig.

8. Nibe Festival: Det blev besluttet, at vi meddeler NF, at vor advokat 
mener at vi har en  sag, og at han vil tage den. Han foreslår dog at vi 
tilbyder et forlig, da vi så undgår dårlig presseomtale til skade for 
begge parter.

9. Eventuelt: Vi søger sponsor til JS damer. Damefodbold er populært. 
Emner bedes meddelt referenten. Ny webmaster. Niels og Daniel 
tager sig af opgaven. AalborgChangTv. Kaj Joby har meddelt 
interesse. Niels arbejder videre. Kristian Gasberg har fået arbejde i 
Aarhus og må forventes at stoppe som træner efter sæsonen. Brian 
meddeler at vi formentlig skal have nye trænere til første og 
andetholdene for herrer. Zebracup. Indtil videre kun16 tilmeldinger. 
Flere forventes nu efter feriens afslutning. Julekalenderen. I 2016 var 
vi for sent ude. Rasmus er opmærksom herpå. Erik ”Rikke” Jensen og 
John Vemmer Møller hjælper gerne.

             Næste møde tirsdag den 12. Indkaldelse følger.

             Referent Frits  12.08.2017


