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Referat af bestyrelses møde den 17.03.2016.
Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.F.
1
Gennemgang og godkendelse af sidste referat
2
Nyt fra formanden
3
Økonomi
4
Sportsligt input
5
Sponsor og tiltag
6
Aktiviteter
a. MPC
b. Madsby Rock
c. Kræmmer Markedet
7
Klubhus/baner
8
WEB og presse
9
Eventuelt

Deltagere, Kim, Michael, Bjarke, Peter, Torben, Claus og Jesper
Fravær
Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde godkendt
Nyt fra formanden
Jesper deltog 15/3 i klub års møde sammen med DBU og kommunen. Emner der blev drøftet,
var bl.a. Talentsamarbejde, Kommunen, kunstgræs og input fra DBU.
Torben gennemgik den kommende generalforsamling, Torben læser beretningen op. Vi bakker
om det forslag der er stillet til generalforsamlingen.
Økonomi:
Claus gennemgik regnskabet for både klubben og regnskabet for kunstgræsbanen.
På næste møde hvor Claus er med, skal vi have en snak om procedurerne for kontingent
restancer.
Theis er kommet rigtig godt i gang, med at hjælpe Claus med bogføring.
Tri klubben har sendt forespørgsel til os, om mulighed for at tjene kr. ved hjælp til deres
arrangement her i sommer.
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Sportsligt input
Superkampdag (14/5), sponsorer (Byens Brød/Sport 24/OK) skal spørges om de vil deltage
som sidste år.
Claus spørger Jan, om han vil stå for lidt ”gimmick” med præmier o.l.
Senior:

Ungdom:
Kim har fået et tilbud på T-shirt til Ikast Cup til de spillere der skal med, de koster kr. 40,- pr.
stk. Dem betaler klubben, Kim bestiller ved Sport 24
Vi har haft besøg af Dan Keepers, konceptet er at de kommer her og afholder interne kurser, i
stedet for at vi sender vores målmandstrænere på kursus.
Vores nye konsulent (Brian) har ansvaret for Åben Hus arrangement den 16/4
Aftalen med Michelle vores fysioterapeut, skal Claus have lavet færdig.
Bjarke gennemgik træner kabalen for foråret 2016.

FC samarbejde:
Jesper spørger FC efter fribilletter/partout kort til klubben.
Sponsor og tiltag:

Aktiviteter:
Kræmmer Marked:
- Ingen bemærkninger
MPC:
- Tilmelding er i gang
- Hvis vi får programmet færdig, senest 3/4 uger før, så kan vi spare op til 50 % af
honoraret.
Madsby Rock:
- Intet nyt her
Klubhus/baner
Der er bestilt emhætte til køkkenet.
Web og Presse:
Vores www er endelig i luften, stor tak til de implicerede folk 
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Der er stadig problemer med at ligge kunstgræs tingene ind på www. Derudover skal vi også
have styr på vores kontingent via dankort på vores www. Claus taler med Carina herom, når
de mødes den 6/4
Eventuelt:
Næste møde er onsdag den 27/4 kl. 19.00 ALLE SPISER HJEMMEFRA. Der er afbud fra
Michael denne dag.

Generalforsamling:
Deltagelse af 25 stk.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. klubbens vedtægter.
-

-

-

Valg af dirigent
o Carl Erik Jensen blev valgt
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
o Torben gennemgik beretningen for klubben
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
o Claus gennemgik regnskabet for 2015
Behandling af indkomne forslag
o Der er indkommet forslag fra Carl Erik Jensen
 Oprettelse af klubhus/baneudvalg bestående af bestyrelsesmedlem og en
til enhver tid ansat klubhusbestyrer, én fra seniorafdelingen og én fra
ungdomsafdelingen
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Valg af bestyrelse
Lige år: Formand for 2 år – 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
o Jesper Kongsted, villig til genvalg
o Peter Larsen, villig til genvalg
o Bjarke Holm Jensen, villig til genvalg
Ulige år: Kasserer for 2 år – 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
o Søren Thalund og Johnny Rasmussen villige til genvalg
Valg af revisor for 2 år
o Hans Clausen blev valgt i 2016
Valg af revisorsuppleant for 1 år
o Niels Mosegaard er villig til genvalg
Eventuelt
o Benno Erdmann uddelte kræmmer prisen til Tonny Dahl
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