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Referat af bestyrelsesmøde den 10.10.2016. 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøder 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, Peter, Torben, Bjarke, Michael og Jesper 
 
Afbud, Claus 
 
 
Godkendelse af referat  
 
Referatet er godkendt.  
 
Nyt fra formanden 
 
Ingen bemærkninger 
 
Økonomi: 
 
Ingen bemærkninger, da Claus havde meldt afbud. 
 
Sportsligt input 
 
 
Senior: 
 
Vi har i september været ramt rent resultatmæssigt, på vores DS hold. ”Lykken” er heldigvis 
vendt for holdet igen.  
 
Peter orienterede om planerne, for organisationen efter nytår.  
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Ungdom: 
 
Der blev orienteret om tilstanden i vores ungdomsafdeling, både de gode ting, men også 
omkring vores udfordringer i de forskellige afdelinger.  
 
Alle hold har lov til, at melde sig til de stævner, de ønsker at deltage i - her i den kommende 
vintersæson. 
 
Kim og Michael deltager i FIC brugerdialogmøde den 26.10. 
 
 
FC samarbejde: 
 
Kim og Bjarke deltager i møderne, men Kim bliver vores primære kontaktperson til FC. 
 
 
Sponsor og tiltag: 
 
Claus forsøger at etablere en gruppe, der kan afsøge mulige sponsorer.  
 
Aktiviteter: 
 
Kræmmer Marked:  
Ingen bemærkninger i forhold til sidste møde 
 
MPC: 
Ingen bemærkninger i forhold til sidste møde 
 
Madsby Rock: 
Ingen bemærkninger i forhold til sidste møde 
 
I forhold til vores ”udfordring”, med hjælpere til vores arrangementer. Så arbejdes der videre 
med denne udfordring på flere fronter. 
 
Vi skal have flere ”Tordenskjolds Soldater”, vi drøftede bl.a. Bjarkes oplæg.  
 
Klubhus/baner   
 
Vandafledningsafgift, vi er skal betale denne del for kunstgræsbanen. Torben har søgt 
kommunen om tilskud til denne udgift.  
 
Der arbejdes videre med projekt ”ny varmekilde”, vi er også i dialog med Fredericia 
Fjernvarme.  
 
Der er lavet plan for kunstgræs, som er gældende fra uge 45.  
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Web og Presse: 
 
Der er flere navne på vores www, der trænger til opdatering. Peter ser på dette, og får tingene 
rettet til.  
 
Bjarkes datter (Stinna) har overtaget flere af funktionerne på vores www. Kim og Michael får et 
kort kursus snarrest muligt.  
 
Kalender for kunstgræs kommer på www. snarrest muligt.  
 
Eventuelt 
 
Hjælperfest den 18.11. på Zwei Grosse, arrangementet er planlagt og bliver tro kopi af 2015. 
 
Næste møde er onsdag den 21.11. kl. 19.00 i klubhuset, OG VI HAR SPIST HJEMMEFRA!!! 

 
 
 
 


