Århus d. 21-11-2017.

Bestyrelsesmøde d. 16-11-2017:
Til stede: Fie, Jonatan, Jesper, Miv og Kurt.
Dagsorden:









Godkendelse af referat.
Økonomi kort.
Loppemarked.
Status forår 2018.
1. Hold.
2. Træning.
Sponsor ansvarlig.
KFUM’s 100 års jubilæum.
Evt.

Referat godkendt.
Økonomi:
Tiltag vedr kunstgræsbane. Alle kan købe andele i kunstgræsbanen og hvis anlæggelsen af banen ikke er
startet d. 01-01-2020, får investorerne deres penge tilbage. De bliver sat ind på speciel konto.
Vi har fået lov til at overtrække vores kassekredit med yderligere kr. 50.000.-, for at kunne betale trænere
og holdledere. Pengene fra Kommunen kommer senere end betaling af ovennævnte.
Når vi lejer kunstgræs har vi en udgift til betaling af kunstgræs, men samtidig er der en manglende indtægt i
kantinen. Et træls dilemma!
Kontingent. Lukkede hold skal betale 01-01 /01-07 og åbne hold 01-02 /01-08.
Vi har betalt Frank Ole ud.
Ungdom’s tur til Holland. Bestyrelses lægger pengene ud for holdet kr. 17.000.-. Århus Olie Fond giver kr.
10.000.-. U13.
Total. Indtægter kr. 149.000.- og udgifter kr. 90.000.-. Leje af kunstgræs mangler og flere ubekendte. Lars
Færch sagen mangler afslutning. Ubekendt beløb!! Miv laver udkast til næste gang og vi taler om det!!
Se på fordelingsnøglen senior = ungdom.
Loppemarked:
Fra d. 25-11-2017 til d. 13-01-2018. Køre-team? Folk i afdelingerne? U13 tager legetøj. Salgspersonale?
Hele Jespers familie er inddraget!
Status 2018.
Fra d. 01-02-18 og til 01-04-2018 er 1. holdet + 2. holdet på kunstgræs på AGF, tirsdag og torsdag. Ingen
omklædning. Deler bane torsdag med et andet hold. Ingen tid til 2. holdet torsdag. Damer? Leje 7M i
Lyseng til damer??

Prioritering af 1. holdet! Hvad med 2. holdet??
Jesper vil undersøge, om Get2Sport har gratistimer til vores ungdom!! Arena Vest.
Adviser Board har indstillet 2 klubber til nye kunstgræsbaner. VSK og Lystrup.
Opstartsmøde ang. træningstider med 3. og 4. holdet + damer. Træner og holdledere. Før standerhejsning.
Ditto med de lukkede hold + problematikken vedr højere placerede hold end 3. holdet!!! Ledig kapacitet på
grusbanen. Materiale fordeling?
Sponsor.
Anders S. Gør Forex færdig og Martin H tager over?
Jubilæum.
Hvem? Hvad? Hvornår?
Evt.
Fuglebakken’s afslutningsfest d. 16-06-2018 og Fuglebakken CUP d. 23-06-2018.
Sr. Standerhejsning d. 27-01-2018 og opstartsfest d. 24-03-2018 og afslutningsfest d. ???
Forsøger Super Lørdage. Trænere skal støtte op omkring det ellers er det omsonst.
Damer kl. 11:00, 1. holdet kl. 13:00 og 2. holdet kl. 15:15!
Gitter foran materialrum – imellem jul og nytår. Vi mangler hjælpere!!
Næste møde d. 14-12-2017.

