
Referat af bestyrelsesmøde & generalforsamling den 19.03.2023. 

  

Deltagere: Kim, Jan, Outzen, T, Claus, & Kongsted 

  

Afbud: Kim & Søren 

   

Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt.  

 

Nyt fra formanden 

 

Ikke noget nyt fra Torben 

 

Økonomi 

 

Det ser fornuftigt ud. 

 

Senior 

 

Det går overvejende godt hele vejen rundt, og vi har også tilmeldt et serie 5 hold til 

foråret.  

 

Ungdom  

 

Både Jan (semi fraværende 😊), Kim & Søren var desværre fraværende.  

 

- Sandkassen, der er 15 medlemmer 

- U8 + U9, her går det godt 

- U10, Jan egen årgang 

- U11, Aksel er desværre kommet på skiftehold, så der er vi lidt udfordret 

trænermæssigt  

- U12, der kan måske lavet noget fællestræning mellem U11+12?  

 

På trods af vi ikke har nogen piger selv, så deltager vi i det kommende samarbejde 

klubberne imellem inkl. KF. 

 

 

 



FC-samarbejde samt bredde  

 

Bredde: 

 

Der er kommet + 40 medlemmer i 2023.  

 

Det er en udfordring, at der mangler en ansvarlig for breddeholdene i KFUM/TSIF – 

som vi har Søren i Madsby. 

 

Ejvind har lavet et oplæg, til en samarbejdsaftale klubberne imellem. Søren deler 

oplægget med os, så vi kan komme med vores input -> Søren er dette på plads nu? 

 

FC: 

 

Fredagstræning det er planen, at FC skal overtage senest til sommeren 2023.  

Stefan har lavet oplæg, som er delt klubberne imellem. 

 

Der har været opstartsmøde med Simon, med deltagelse af Erik D, Søren, Outzen, 

Simon & Kongsted. 

 

Der er aftalt formandsmøde med alle FCU-klubber den 16.11. 

 

Aktiviteter 

 

Madsby Pige Cup 

- Der er tilmeldt over 40 hold nu, det er mere end i 2022/2019 

 

Heste- og kræmmermarked 

- Der er møde den 28.3 

 

Klubhus/baner 

 

Renovering af omklædningsrummene er færdig 

 

Vi har stadig ikke nogen afklaring, på forlængelsen af vores lejekontrakt – men det 

ligger nu hos Kasper Findahl.   

 

 

 



Eventuelt 

 

Puma tøjpakken skal skiftes ud til Hummel, over en periode på max. 3 år. Til den tid 

bruger, man selvfølgeligt stadig Puma tøjet.  

 

Det kunne være ønskeligt, hvis vi kunne få tilknyttet nogle unge mennesker, på 

studiejobs i Madsby, i stedet for at  

 

------------------------------------------------ 

 

Generalforsamling:  

 

Beretningerne blev godkendt 

 

Claus gennemgik regnskaberne for klubben & kunstgræs 

 

Valgene blev gennemført som herunder 

Claus blev genvalgt som kasser  

Torben & Kim blev genvalgt 

Jan blev valgt i stedet for Outzen 

Der blev ikke valgt nogen i stedet for T, da vi reducerede medlemsantallet med 1 

Peter Larsen er første suppleant 

Martin Aalborg er anden suppleant 

Theis blev genvalgt som revisor suppleant  

 

Vi var i alt 20 deltagere, og der var en go og relevant dialog hele vejen rundt. 


