Referat af bestyrelsesmøde 11.09.2018.
Fraværende: Klaus Bentzen, Bjarne Falk Andersen og Niels Torp Andersen. Kristoffer Stormark
den første halve time.
1. I Jørgen ”Trommes” fravær kunne referanten meddele at vore baner 1 og 2 ikke vil blive
brugbare i 2018. Vi klarer resten af året med kunstgræsbanen, en bane umiddelbart nord for
kunstgræsbanen og baner længst mod syd.
2. Referatet fra augustmødet godkendt.
3. Økonomi. I Bjarne F.`s fravær udsatte vi punktet til mødet den 10. oktober, hvor regnskabet
for 3 kvartaler vil foreligge.
4. Anskaffelse af briklåsesystem. Bjarne A. og Klaus B. foreslog skriftligt at beslutningen
udsættes til oktobermødet. Frits forslog, at vi i mellemtiden lavede en beregning over hvad
vi har brug for med henblik på indhentning af tilbud. Aalborg Kommune meddeler at ville
bidrage med 50% af udgiften. Frits undersøger hvem der leverer disse anlæg til Aalborg
Kommune. Med overblik over hvad vi har brug for, kan vi lave udbudsmateriale med
henblik på tilbud. Herefter Økonomi.
5. AU Rasmus W. Orienterede om frivilligsfest den 24.11. Chang Venner sponserer maden.
Drikkevarer skal sælges for 5 kroner stykket! Fredagsfesterne i Karolinelund. Skraaen er
tilfreds med vor indsats! 2019 omfatter udover Karolinelund også deltagelse i Tall Ship
Race. Her skal vi bruge 30 mand over 4 dage. Aktiviteten er meget gunstig for klubbens
økonomi. Serie 5 ønsker ikke at medvirke til frivilligt arbejde! Problemet tages op af AU.
6. FU: Vi mangler trænere til piger U 10 og 11. Det har tilsyneladende ikke været muligt at
skaffe forældretrænere som er klubben politik hos alle U 12 hold og yngre. Rasmus W. vil
forsøge at få Dameseniorer til at påtage jobbet. Afdelingen omfatter 30 piger. Der skal findes
en løsning, ellers taber vi afdelingen. Internt mailsystem: Vi skal være omhyggelige med
videresending af mails til andre end bestyrelsen, idet der ofte vil blive adgang til en længere
korrespondance som ikke kommer andre ved.
Stop for tilmelding af herreseniorer kan blive aktuel. Vi har p.t. 150 medlemmer i denne
gruppe. Tromme siger at der ikke er problemer med omklædning og baner.. FU har den
modsatte opfattelse. Der er p.t. flere spillere der træner men ikke spiller kampe. Der er tvivl
om hvorvidt de er medlemmer! Forslag om at tilmelde et 8 mands C hold. Hjælp til trænere
for de mange medlemmer vil Rasmus W. finde i samarbejde med de øvrige trænere i
afdelingen. Hvis indmeldelser bringer afdelingen over 170 medlemmer stopper vi
indmeldelser. Ordningen med Fysioterapi er lukket indtil videre. Spillere henvise til egen
læge. Der mangler udskiftningsbokse på kunstgræsbanen. Tromme skaffer disse. Der skal
laves bokse/skabe til de forskellige hold i boldrummet. Tromme orienteres.
7. Problemet med manglende lukning og aflåsning om aftenen, forsøges afhjulpet med en
”nattevagt” indtil permanent løsning kan etableres. Cafeteriadrift. Der forsvinder øl og
ølkasser uden afregning. Det har nu stået på i mindst halandet år. Vor videoovervågning af
cafeteriet har svigtet nogle gange. Adgang til mobilpay skal være forbeholdt de personer der
fylder automaten og vor kasserer og medlemsansvarlig. Der skal ikke kobles personer på
mailkæder som alene vedrører bestyrelsen. KG foreslog at mails til de enkelte afdelinger
blev stilet direkte dertil – og ikke til hele bestyrelsen.
8. Tennis: Har netop afholdt sidste turneringsdag. Der har været en sommerturnering.
Afslutningsfest ultimo oktober. DTF´s udviklingsplan, som vi er omfattet af blev omtalt.
Persondataloven blev omtalt, specielt om vore organisationer DIF og DGI kan hjælpe med
implementering. KS tjekker DGI.
9. F.C. Prosta. FV orienterede om mødet mandag den 3. ds og 8 mand til træning torsdag den
6. ds.. Stor offentlig interesse for projektet. Opbakning fra AUH. Støtte fra sponsor. KS

orienterede om fundraising i handicapidrætten.
10. Momentum. Vi bør udnytte den store pressedækning vi har fået til at søge sponsorer.
11. Eventuelt: RW er næsten færdig med klubbens aktivitetshjul. Vi vil/skal have lavet en liste
med alle personer der modtager omkostningsgodtgørelse. Vi mangler hjælpemidler bl. a.
kegler, som åbenbart forsvinder. Tromme bestiller.
Aalborg 13.09.2018
Frits V.

