
Referat
Fodboldudvalgsmøde

Mandag d. 26. maj 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Tilstede: Jakob, Lone, Jens og Malene

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Information fra klubben (meddelelser)
3. Kontingent / restancer
4. Klubhus / Vendbjerg¨
5. Ungdomsafdeling

- Evaluering af hjemmestævne
- Fodboldskole
- Ramsing Cup
- Holdtilmelding efterår – trænere til alle hold ?
- Fælles trænermøde d. 11.6 kl. 19.00.

6. Evt.
- Næste møde

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Intet nyt.

Ad 3: Jens mailer seddel vedr. conventus til Lone og Malene. Lone sørger for 
uddeling af sedler til U5 + 6 + 7.

Ad 4: Intet nyt.

Ad 5: Evaluering af hjemmestævne:
Rigtig god dag med mange glade mennesker.
Fungerede godt med dommersedler – næste gang husk kopi til både 
dommer og en i klubhuset.
Forslag om opslag ved skuret, så man kan se dagens program omme ved de 
små baner. 
Tjek at vi har nok små mål på Vendbjerg 
Jens tjekker om vi kan få det til at passe med hjemmestævne d. 6.9.2014 
igen.

Fodboldskole:
Der er styr på det. 
Stadig ledige pladser.

Ramsing Cup:
Hold er tilmeldt. Der er tilmeldt 63 spillere og 14 trænere.
Malene bestiller bus til afgang d. 1.8.2014.
Lone laver info-seddel til spillere / forældre.
Lone laver seddel til trænerne vedr. antal der skal med bussen.
Holdtilmelding – trænere:
Udvalget tjekker op med trænerne, at de er klar til endnu en sæson.



Jens skal gerne have besked senest d. 5.6.2014, hvis der er ændringer til hold
eller række i forbindelse med tilmelding. Han har taget højde for almindelig 
årgangs-oprykning.

Fælles træner møde d. 11.6. kl. 19.00:
Dagsorden bliver snart mailet rundt til trænerne.
Hvis der er nogen, der har nogle punkter, de gerne vil have med – venligst 
mail til Malene så det kan komme på dagsordenen.

Ad 6: Kort snak om Forenings SFO.

Næste møde er trænermøde d. 11.6. kl. 19.00.


