
FU møde 140116

Deltagere Carsten, Preben, Lone, Jens Y., Jacob, Astrid

Godkendelse af referat

Godkendt

Nyt fra klubben/bestyrelsen

Jens og Jacob var til delegeret møde i Herning. Der var et godt arbejde omkring netværk.

Der mangler to medlemmer til hovedbestyrelsen. Kom gerne med forslag.

Ungdomsafd./seniorafd.

Der er afholdt møde med Per Kristiansen, han fortsætter som træner. Thomas Olman er ansat som træner og 
deltager tirsdag og de gange Mathias Hangaard ikke kan. Mathias fortsætter i det omfang det er muligt. Bent Bislev 
vil deltage når det er muligt.

Der er bestilt 3 sæt trøjer til fodboldklubben/ seniorafd.

Alle aktivitetsmaterialer er bestilt og kommer snarest.

Julestævne – overskud på 17.000,- kr. Næste år bør vi overveje mere info via facebook og andre lign. medier.

Der er opstart af seniorholdet i weekenden i uge 7. Vi vil spørge Henning Yde om han vil sørge for suppe til dagen. 
Nærmere info følger.

Trænere

U9 drenge – Martin Rottbøl fortsætter

U11 piger – Camilla´s søster  Catrine tager træningen til sommer sammen med Peter

U10 Anette og Dan

U11 drenge Kent fortsætter

U13 drenge Aron og Benjamin fortsætter til sommerferien

U8 Jens Yde vil spørge Jacob Margon

U6/7 Mette og Morten er blevet spurgt. Vi mangler svar

U9 piger Vibs fortsætter

U16 Michael Dahlgaard fortsætter

Der vil blive afholdt fælles trænermøde i uge 10. Nærmere info herom senere.

Fodboldskole

Vi spørger Ib Margon om han vil være skoleleder. Astrid sørger for køkkenet hvis det er muligt.

Budget

Møde afholdt 3/12-15. Vedtaget.  



Trænerløn til FC-thy trænere, skal tilbageføres. Det er en fejl det er blevet udbetalt, da de aflønnes i Thisted. Preben 
Gravesen sørger for de pågældende trænere bliver informeret.

Billetter til fodboldkamp

Preben sender besked til Benny om der kunne være nogen i Erhvervsklubben der kunne være interesseret.

Generalforsamling/beretning

Alle i udvalget sender info til Jacob snarest, ud over de allerede nævnet til mødet. 

Nye udvalgsmedlemmer

Jacob og Lone har valgt at stoppe. Lone vil gerne være konsulent, hvis der skulle blive behov for at søge råd.

Database om vedligehold i klub mm

Vi søger en person der kan være behjælpelig med at lave en database, ud fra de skemaer vi får lavet omkring at være
behjælpelig i og omkring klubben. Mere info følger.

Evt.

Der er fokus på om vi kan få en Pana-bane eller to til klubben. Ønsket er at opsætte dem foran klubhuset på 
græsområderne. Jacob vil finde billeder og str. Til næste møde.

Næste møde

Afholdes 10. februar. Her afholder vi også valg til udvalget. Vi indkalder til kl. 18.30 og kl. 19. konstituere vi de valgte.

P.u.v

Astrid Jepsen


