Referat af bestyrelsesmøde 19.06.2018.
Fraværende med afbud Nils Torp, Bjarne Falk, Kristoffer Stormark, Daniel Svendsen
Punkterne 1 og 5 behandlet under eet..
1.

Jørn Tromme Christensen beklagede sig over hvorledes klubhuset og faciliterne blev
efterladt efter sociale sammenkomster. Knuste flasker i og udenfor klubhuset. Ingen
eller mangelfuld oprydning. Huset efterladt med åbne døre og vinduer. Det er ikke
acceptabelt, da der er nye brugere af faciliteterne – såsom børn og forældre – ofte næste
morgen. Det kan vi som ledelse ikke acceptere og vi skal reagere herpå. Ved ethvert
arrangement skal der være en ansvarlig person som sørger for at der er ryddet op og
klubhuset er lukket.
Vi vil inden den 11. august holde et møde med trænere og ledere herom. Muligheden for
at betale sig fra rengøring blev nævnt. Det blev besluttet at alle festgebyrer tillægges et
gebyr på 20 kroner for såkaldt “slutrengøring. Orientering om disse regler kan eventuelt
offentliggøres til medlemmer via interne facegroup-grupper.
Større aktivitet omkring hjemmekampe. Vi ønsker at gøre disse mere attraktive for alle
klubbens medlemmer. TV med holdopstillinger m.m.. Højttaleranlæg. Fadølsanlæg.
Lave et udvalg med Jesper Hjorth, Koch, Ubbe, Skovmand, Kasper Skov m.fl. Klaus B og
Tromme er initiativtager hertil.
Zebracup gav 29.000 I overskud. Bemanding af stand på Aalborg Stadion gav 14.000.
Ønskes forlænget. Hjælp til koncerter I Skovdalen og I Karolinelund er aftalt. Sæderne
ved vor opvisningsbane skal renses.

2. Referatet fra maj mødet godkendt med ønsker om overskrifter.
3. Økonomi. I Bjarne F.´s fravær blev det besluttet at søge hjælp til at søge sponsorater.
Klaus B. ville en kontakte en navngiven person som tidligere har været et emne. Dette er
allerede sket og blev af K.B. refereret som en kedelig oplevelse og eventuelt samarbejde
blev afvist af mulig samarbejdspartner.
4. Tennnis. KG meddelte at vi havde modtaget et diplom for stor medlemsfremgang.
Modtaget 25.000 fra Nordeafonden. Efterlyste en beslutning om hvorledes vi forholder os
I forhold til Persondataloven. Skiltning omkring tennisomklædning ønskes. Tilbud til
medlemmerne I fodboldafdelingen om at prøve tennis.
6. Børnekonsulent. Claus Gajhede har tilbudt sin hjælp. FV har aftalt møde herom I uge 25.
Phillip Østergaard har meldt sin interesse som assistent.
7.

FV meddeler BØ at vi gerne bringer alt nyt fra alle afdelinger. Vi skal blot have
materiale.
Halbyggeri: På et møde den 7. ds blev de tilrettede tegninger godkendt af alle
interessenter. Aalborg Kommune vil nu udarbejde projektmateriale med henblik på
udbud.

8.

F.C. Prostata. Sundhedsstyrelsen er klar. JBU er klar. Chang er klar. Vi mangler
alene en plan fra Aalborg Universitetshospital. Det kan vi ikke vente på, så vi
arbejder på en offentliggørelse I dagspressen med orientering om projektet og
invitation til et orienteringsmøde på Chang med deltagelse af læge fra hospitalet.

9.

Eventuelt. Afholdelse af bestyrelsesmøder er ikke optimal. For mange fraværende
på grund af træning og andre møder. Det blev derfor aftalt “rullende” møder .
Mandag, tirsdag osv. FV udsender plan for møderne indtil marts 2019.
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Frits V.

