
Referat fra fodboldudvalgsmøde D. 6/5 2013. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

2. Info fra klubben. 

Dorte deltager i lederkursus, første gang er 24. – 25. Maj. 

      3.  Kontingent/ restancer. 

           Jens mangler at få lister over spillere, fra nogle af trænerne. 

      4. Klubhuset/ Vendbjerg. 

          Der er sat hjul på alle mål, vi lader det sidste mål stå uden hjul. 

          Det er dejligt med det nye gulv i klubhuset og rigtig fint med de nye skilte. 

         Trænerne skal til hjemmekampe huske at se på tavlen, hvilke   

          omklædningsrum de skal benytte. Der bliver opsat 4 ekstra skraldespande.  

         Snak om evt. nye bænke, måske nogle flere omme på de gamle baner. 

         Henning foreslår at der laver 2 stk. 5 mands baner (på den gamle håndboldbane). 

         Det lyder som en god ide. Carsten Odde hjælper Henning med at rette op på nogle   

         fliser ved klubhuset. 

      5. Limfjordscup.  

          Vi mangler de sidste tilmeldinger. Der er et par hold hvor vi har problemer med at  

          skaffe nok spillere. 

         Dorte og Lone holder et møde ang. tilmelding osv. 

      6. Seniorafdelingen. 

         Carsten ønsker samme træningstider for senior og U 17 spillerne. 

     7. FC Midtjylland. 

         Der er trænerkursus D. 14/5. 

 



     8. Hjemmestævne 1/6. 

     De første kampe starter kl. 9:30 senior slutter af med at spille kl. 16:00. 

     Carsten kontakter Karen Nielsen ang. medhjælperfesten for at høre hvad der er  

     deres planer for eftermiddag (i indbydelsen står der kaffebord ,hvornår starter det ?). 

     Dorte bestiller Hoppeborg og teltet sættes op. 

    Jens Yde mailer kampprogrammet til fodboldudvalget. 

    Jens Yde undersøger om han kan skaffe is til alle spillere  (Jens har senere mailet at  

    det ikke kan lade sig gøre. Lone skaffer kage og saftevand). 

    Henning sørger for øl, vand, ketchup mm. 

    Carsten sørger for pølser. 

    Malene retter ” det gamle program” til så det passer til D. 1/6. 

    Lone undersøger muligheden for ansigtsmaling. 

 

 9.  Trænerkontrakter. 

       Lone mailer udkast til trænerkontrakt til udvalget, som så kan komme med ændringer. 

      (Snak om grundbeløb, cheftræner/assistent træner/ antal spillere, kilometer penge). 

10. Jakker. 

      Dorte bestiller jakker hjem og mailer til trænerne, når jakkerne er klar til at blive 

      prøvet. 

      Dorte undersøger om vi evt. kan få t shirts med logo.  

11. Dommerpåsætter. 

      Der er ikke nogen som har meldt sig til at være dommerpåsætter. Der kunne evt.  

      sættes en seddel op hos købmanden. 

      Dorte har en liste over personer som vil dømme. 

      ang. U 17 snakker Jakob med Klaus og John. 

      ang. U 12 drenge og piger og U 11 piger, snakker Dorte med Ingolf om han vil dømme 



     deres kampe. 

     Dorte og Jakob holder et dommermøde. En ide var at alle forårets/ efterårets kampe 

     blev påsat en dommer ved turneringsstart. 

12.Forældremøder for alle hold. 

      Vi nåede ikke dette punkt. 

13. Evt. 

 

Referent Lone. 

    

      


