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Deltagere, Kim, Michael, Torben og Claus og de sidste punkter Bjarke
Afbud, Jesper, Peter
Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde: Michael deltog ellers godkendt.
Nyt fra formanden
Revidering af Fredericia Ordningen, klubben fremsender Torbens forslag til høringssvar.
Vores faciliteter ligger nu inde i kommunens digitale udlåns/udlejnings portal. Det betyder at
andre brugere kan forespørge på lån af vores faciliteter, der er benævnt som: Boldbanerne
Madsby, Den runde P-plads og FfF’s grusbane. Der vil dog ikke blive udlånt nogen af dem
uden vores accept. Det betyder også, at vi selv skal sørge for at reservere til vores
arrangementer, MPC, Kræmmermarked og Madsby Rock.
Vi skal ikke reservere til vores almindelige daglige aktiviteter (træning, kampe).
Ja til spejderlejr på Å-banen 2. – 4. september via Bent Jørgensen, FIC.
Vi bliver ikke en del af det, spejderne skal selv sørge for toiletvogne og forsyning af el og vand,
det betyder også at det ikke er med forsyning fra klubhuset, og vores frivillige deltager ikke
med hjælp. Parkering skal ske på grusbanen i det omfang der er brug for det, og området skal
efterlades i samme stand som det blev modtaget. Jesper giver tilbagemelding til Bent
Jørgensen.
Frank er kontaktperson i forbindelse med spørgsmål, alternativt kan Torben spørges.
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Økonomi:
Har taget hul på midlerne fra MPC, ser stadig fornuftig ud.
Indmeldelse og betaling via hjemmesiden virker nu.
Drøftelse af kontingentsatser til senior, foreslår der bliver givet en rabat for at gøre det
attraktivt at spille senior hos os.
Modtaget ”vedligeholdelsestilskud” kunstgræs fra kommunen.
Sportsligt input
Senior:
Efter oprykningen til Danmarksserien har der været en drøftelse af, hvilke tiltag klubben kan
tilbyde i forbindelse med DS holdet og deres kampe.
Der har været drøftet forskellige detaljer, som kontingent (vil gælde for hele seniorafdelingen)
støvleordning, forbedret kørselsordning i.f.m. udekampe m.m.
Ungdom:
Bjarke arbejder på at få de sidste trænere til efteråret på plads.
Alt klar til Ikast Cup i weekenden 24. – 26. juni. Ungdomsafslutning den 20.6. og 21.6. Kim er
tovholder.
Forslag fra Michael om at der fra U12 og opefter ikke reserveres indendørs tid i næste sæson.

FC samarbejde:
Kunstgræspriser for FCU har været til drøftelse på møde mellem samarbejdsklubberne.
Sponsor og tiltag:
Claus fra været i kontakt med Sport24 om støvleordning og Puma kontrakten, arbejder videre.
I forbindelse med nye kontakter via salg af vip billetter til Madsby Rock, kan det evt. give
mulighed for mindre events Claus tænker det videre.
Claus kontakter Birger Dyrby angående evt. sponsorarbejde.

Aktiviteter:
Kræmmer Marked:
- Ingen bemærkninger
MPC:
- Der var udfordringer i forbindelse med servicering af skolerne elles vellykket forløb i et
fantastisk vejr. Klubben modtager mange positive tilbagemeldinger.
- God fornemmelse omkring økonomi, men ikke opgjort endnu.
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Madsby Rock:
- Stilstand i billetsalget for almindelige billetter, forventer udsolgt vip billetter påtænker
evt. udvidelse af vip billetter.
Vi havde en kort drøftelse af Jespers mail om frivillige i forbindelse med arrangementer og
deres (manglende) tilknytning til klubben, punktet tages op på næste møde (29.6.)
Torben har forespurgt Vibeke Stengaard (hundeklub) om de kan stille hjælper til oprydning
den 28. august, hun vender tilbage om de kan hjælpe.
Klubhus/baner
Torben har forespurgt Fredericia Fjernvarme og firmaet Weishaupt om alternative muligheder
for opvarmning og varmt vand.
Ken Thomsen Fredericia Fjernvarme undersøger om der er ny e forudsætninger i forhold til
fjernvarme.
Der er aftalt møde med en repræsentant fra Weishaupt mandag den 27.6. kl. 9.00, Frank, Carl
og Torben deltager i mødet.
Til mødet skal fremskaffes følgende oplysninger, forbrug af olie og pris på olie for 2015,
elforbrug og kwh pris for 2015. Claus finder oplysningerne og sender dem til Torben.
Team Grøn påtænker nedgravning af forsyningsledninger langs med den vestlige langside af
bane 1, så de ligger der fast til vores arrangementer.
Der har været forespørgsel fra FC div. Og FC ungdom om lejepriserne på kunstgræs. Vi havde
en kort drøftelse, men er enige om ikke at foretage os noget før vi ved hvor mange nye
kunstgræsbaner der er til næste vintersæson.
Web og Presse:
Forslag fra Bjarke om at Stina (Bjarkes datter) tilknyttes hjemmesiden med henblik på en
bedre information via hjemmesiden. Der er møde med Carina (Madsby Rock) den 6.7. kl.
17.30), Der forsøges at arrangere møde mellem Carina, Bjarke og Stina en time før, Claus
sender forespørgsel, Bjarke udarbejder i punktform hvad de skal tale med Carina om.
Eventuelt
Superkampdag, det undersøges (Michael) om vi evt. gennem DBU kan få fastlagt
kampprogrammet, så vores hjemmekampe bliver fastlagt på den samme dato, lørdag (dato
afhængig af kampprogram for DS)
Forventer fodboldskole i uge 40 (Pro Training) Kim er tovholder .
Næste møde er onsdag den 29.6. kl. 19.00 i klubhuset, vi har spist hjemmefra.
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