
 

Referat fra bestyrelsesmødet 13.12.2017.

     1. Referat fra sidste møde godkendt.

2. Bjarne F. omtalte klubbens gode økonomi og specielt vor 
stærke likviditet. Vi har mere end en million stående til ingen 
rente. Samtidig har vi undersøgt  kvaliteten af vor beholdning af
investeringsbeviser. Selv Jutlander Banks investeringsrådgivere
fandt placeringen ikke optimal. Der var derfor enighed om at 
omplacere vor investeringer. Det blev besluttet at vi ville placere
vore midler I en investeringsforening med middelrisiko. Det vil 
sige med en andel på mellem 35 og 55% I aktier. Et forslag om 
at foretage omlægningen nu blev ikke vedtaget. Et flertal 
ønskede at få accept på generalforsamlingen I marts 2018 
Samtidig med et forslag om ændring af vedtægterne..

3. FU medeler at trænerkabalen for 2018 er næsten på plads. 
Rasmus W. har ansvaret for fodboldskolen.  I 2018. skal 1. og 
2. holdenes kampe afvikles samtidig på herresiden. Det giver 
muligheder for større aktivitet på anlægget. Vi ønsker kiosken 
åbnet under begge kampe. Standerhejsning 27. januar. Ny 
dametræner på vej. Det blev besluttet at holde møde med alle 
trænere to gang årligt. Daniel orienterede om tilbud fra 
Barcelona om træning. Det lyder interessant. Daniel beder om 
flere informationer herom. Zebra Cup skal gennemføres.

4. Tennis. Der spilles endnu på grund af det gode vejr. Banerne 
kan dog være glatte.  To nye trænere I 2018.

5. Klaus orienterede om det første projektgruppemøde om det 
kommende halbyggeri. Vort financielle bidrag, Fundraising. 
Aalborg Cykelring som eventuel medbruger. Møde hos os med 
Lokale- og Anlægsfonden fredag den 15. ds.. Tromme og Frits 
deltager.

6. Jes` vikariat er afsluttet. Hans mulige ansættelse med løn I 3 
måneder betalt af kommunen drøftes med med Helle Holm, 
Jobcenteret. 

7. Frits har haft et uformelt møde med Søren Ørgaard, 
Fritidsforvaltningen om kommunikation, fælles låsesystem og 
fundraising, som vi foretager. S.Ø. Meddelte at delvis 
renovering af vort klubhus er indeholdt I projektets økonomi.



8. Tromme  meddelte om manglende diciplin behandling af vore 
rekvisitter. Vore lokaler efterlades I en uacceptabel stand. Det 
kan Tromme I være tjent med. Vi laver ordensregler der gælder 
for alle, ligesom problemet vil blive taget op på de to 
trænermøder.  Efter mødet en hyggelig uformel snak over et 
stykke smørrebrød.

 

                  14.12.2017

           Frits


