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Referat af bestyrelsesmøde d. 03-09-2019
Fremmødte: Søren, Sebastian, Lena, Carsten, Per & Bjarne
Referent: Bjarne
1 Nyt fra formanden – Søren
Dobbelt medlemskab aftalen eksisterer ikke mere. Spillere der har spillet på anden klubs hold er
derfor låst. Gælder for både 8 & 11 mandshold.
Kommunen har rettet henvendelse vedrørende flexjobbere. Der er sagt nej, da vi kun har ulønnet.
2 Regnskab – Lena
Regnskabet blev gennemgået.
Hardi cup er endnu ikke endelig opgjort.
Der bliver taget kontakt til skyldnere.
Carsten & Lena undersøger om MobilePay kan ændres.
Budgettet ser ud til at holde.
3 Nyt fra ungdomsudvalget - Sebastian
Har styrket det sociale på tværs af årgange bl.a. med fællesspisning, Pinsestævne &
træningsdragter.
Der er nyt trænerteam til U14.
Fremlagt strategi for de små til U9 for træning og forældre.
Prøver med lidt elitetræning.
Snak om fastholdelse af de mange U13 til U16 spillere typisk forlader klubben.
4 Nyt fra Seniorudvalget – Carsten
1.hold træner herrer har forlænget kontrakten.
1.hold damer har fået ny træner, og samarbejder med EB.
2.hold herrer har også et samarbejde med EB.
Veteran Masters har haft svært ved at stille hold en del gange.
5 Nyt fra Sponsorudvalget – Per
Der kommer en mand mere i udvalget, som skal supplere Jesper.
6 Nyt fra Tennisudvalget – Lena
Intet nyt.
7 FC Prostata & Fodbold Fitness kontingent betaling?
Efter snak, både for og imod kontingent betaling, fandt bestyrelsen ikke grund til at fremsætte
forslag om dette til næste generalforsamling.
8 Vedligeholdelse – Per
Klubhusets udvendige træværk bliver malet.
Der skal ny skillevæg i omklædning – tilbud mangler.
Nogle vinduer skal skiftes.
Baderum bør behandles, da de generelt er meget nedslidte.
Nyt stadion ur er sat op.
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Nye spillerbokse til stadion er næsten færdige.
Der er behov for ny havetraktor, Per indhenter tilbud.
9 Forpagteraftalen – Søren
Lodberg er forpagter i 2 år
9a GDPR – Søren & Lena
Databehandleraftalen blev gennemgået og den fastholdes.
Privatlivspolitikken blev gennemgået og den fastholdes.
10 Generalforsamlingen
På valg i år er Formand, Sponsorudvalgsformand & Seniorudvalgsformand.
Generalforsamlingen afholdes torsdag 18-11-2019 kl. 18.30.
Offentliggørelse skal ske 3 uger før.
11 Eventuelt
Bjarne: Bestyrelsen stiller ændringsforslag til vedtægternes paragraf 3, så DGI udgår.
Sebastian: Ændring af kontingent for U4 & U6, da de ikke spiller kampe
Opfølgning på børneattester.

