
Referat
Fodboldudvalgsmøde

Onsdag d. 23. april 2014 kl. 19.30 i klubhuset

Tilstede: Jakob, Lone, Jens, Henning og Malene

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Information fra klubben (meddelelser)
3. Kontingent
4. Ungdomsafdeling

- Ramsing Cup
- Stævne lørdag (d. 10. maj)
- Foldboldskole
- Forenings SFO
- Forældremøder

5. Evt.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Klubhus – ok – ingen kommentar.

Mængden af vask af 1. holdets trøjer er stigende. Jens snakker med 
Dem om en løsning, så mængden kommer ned på samme niveau som 
tidligere. 

D. 30. maj arrangerer støtteforeningen tur til Baboon City.

Cykelsponsor løb d. 20. juni 2014. 

Ad 3: Der bliver sendt rykkere ud vedr. ikke betalt kontingent for indendørs fodbold. 
Kontingent for udendørs fodbold skal indbetales inden d. 1.maj 2014. 

Ad 4: Ramsing Cup:
- Reminder om tilmelding og betaling på hjemmesiden.
- Lone rykker trænerne for tilmeldinger.

Stævne lørdag – d. 10. maj
- Lone laver aftaler om kage-bagning.
- Der er først kage til spillerne efter træning og omklædning.
- Liste med fordeling af omklædningsrum mailes til trænerne inden d. 
  10. maj.

Fodboldskole:
- Lone følger op på at alle plakater er sat op.  
- Lone undersøger vedr. afregning hos købmanden.
- Lille informations- /reklame-kort vedr. fodboldskole uddeles til 
  hjemmestævnet.

Forenings SFO:
Lone har været til møde ang. dette.



Afventer mødeindkaldelse fra Claus Bøgh vedr. holdningen blandt 
foreningerne i Nors. Fodboldudvalget møder positivt op med åbent sind om 
fremtidige muliger.

Forældremøder:
Malene mailer til Morten, og beder ham om at aftale med trænerne, hvornår 
de holder forældremøder, så han kan være tilstede. Samt at fodboldudvalget 
får besked tilbage, så der også kan være en derfra med til møderne.
Tilføjelse til den dagsorden for forældremøder, som trænerne tidligere har 
modtaget: Spillerliste – en forælder vælges til at være ansvarlig for at denne 
laves, og kontingent – en forælder vælges til at følge op på manglende 
betaling. 

Ad 5: Opdateret liste med træningstider kommer på hjemmesiden.

Næste møde d. 7. maj 2014 kl. 19.00 i klubhuset


