
Referat fra fodboldudvalgsmøde d. 7/4 2015. 

Afbud fra Jakob.

• Referat fra sidste møde godkendt.

Samarbejdet mellem Hillerslev/ Nors U10 drenge er allerede godt i gang.

• Intet.

• Kontingent. Jens J kontakter Thomas Dahl så der bliver lukket op for 
betaling af kontingent. Vi fortsætter med at betale 2. gange årligt.

Sidste tilmelding er 1/5. Vi rykker for betaling efter 1 måned.

U19 spillere som spiller som senior, betaler kontingent som U19 spiller.

• Ungdom. Der er nu trænere til alle hold. De yngste hold starter med at 
træne D. 15/4.

5.  Senior. Jakob Glasius er kontaktperson til seniorafdelingen.

Vi mangler dommere til U10 drenge og piger, U12 piger.

Vi får printet kampprogram ud og Jakob Kragh, kontakter senior spillerne 
for at høre om de vil dømme nogen af de kampe. 

6. Budget. Jens J har en oversigt med til det næste møde.

7.  Årsplan. Tages op til det næste møde.

8. Sommercup. Hver spiller betaler 400 kr. 

Sidste tilmelding/ aflevering af penge til Lone er 4/5.

Preben G spørger U12 pigerne ang. Ramsing/ Vildbjerg.

9. Evt. Til hjemmestævnet D. 30/5 bliver der opsat et telt hvor de yngste 
spillere skal klæde om. Der bliver gratis kaffe/ saftevand/ kage. Lone sørger 
for kagebagere.

Lørdag D. 11/4 er der en del kampe på Vendbjerg, Jens J laver et opslag og 
får det hængt op.

Ønske om musik og speaker til kampene. Jens Yde snakker med Jens og 
Jørgen K.

Carsten Bang sørger for indkøb af tøj til: U10 drenge og piger, U12 drenge. 
Han indkøber også trænerjakker (som skal hænge i boldrummet).

Der er lavet en kioskplan, Astrid sørger for at den kommer på hjemmesiden.

Der vil altid være mulighed for at gå ind og lave en kop kaffe.



Fodboldudvalget får alle en nøgle til kiosken.

Husk at give Henning besked hvis vi skal bruge klubhuset (sms eller skriv det 
på kalenderen).

Tilbagemelding fra kursus: Det har været godt. Michael skriver noget som 
kommer på hjemmesiden.

Der er målmandskursus D. 14/4. Der er ungdomskamplederkursus D. 20/4 
(god ide at finde nogle forældre som vi vil opfordre til at deltage i kurset).

Næste møde er: Torsdag D. 7/5 kl. 19.


