
Dagsorden til FU møde den 20. juni 2016 kl. 19.00

1. Kommentar til referat fra sidste møde
godkendt

2. Information fra klubben/bestyrelsen 
Hjemmestævne 11. juni – info fra evalueringsmøde 150616
Opslag – sendes ud i god tid, men der er ikke nogen der tror der 
kommer flere selv om vi sætter flere opslag op
Dato – kan vi være tidligere ude med planlægning
Kampe – kan der laves seniorkampe om fredagen?
Omklædning – 1. hold altid i omklædning 2, u16 i omklædning 1
Fordeling af omklædningsrum - skal ske af Henning Yde/pedel og 
skal han bruge hjælp til fordelingen, skal han selv spørge
Kampprogram – dette ønskes til næste år
Dommerfordeling – skal styres på en anden måde, og der skal mere 
info ud, så ingen er i tvivl om hvor de skal dømme
Aktiviteter for børn – hoppeborg, fiskedam, loppemarked, container 
med gaver, sumodragter
Røg – der skal gerne flere skodholdere op ved 
omklædningsrummene, og evt beton-kummer sættes op. CP laver fire
skodbeholdere – lidt frit
Parkering – der er snak om parkering på bagerste del af banerne ved 
skoven
Stævneansvarlig – det vil vi prøve at finde til næste år
Opgaver i FU – 

FCM indløb søndag den 25/9  - ungdomshold, 150 gratis billetter. 
Skal vi arrangere det som tur? Morten Knudsen spørger Jane om der 
er mulighed for at de vil sponsorere en bus

3. Ungdomsafd./seniorafd.
Ramsing Cup
Martin Rottbøll – styr på alt. 

Samarbejde med Hillerslev 



Det er sat i gang med samarbejde. Infomøde 270616 med folk fra 
Hillerslev/Nors. Der laves træningsplan/oversigt så alle trænere ved 
hvad der skal ske.
Morten fra DBU vil deltage
Michael og Morten vil holde tilsyn med opstarten og 

Afslutning/opstart for ungdomsafd. Det bliver ikke i denne omgang 

Det anbefales at serie 6 spiller kamp mandag – Jens Yde tager fat.

4. Trænere 2016/oversigt
Der er fokus på mangel af trænere til efter sommerferien
Hvem stopper/nye trænere?

Drenge
U8 – Morten Knudsen
U9 – Ole Bach
U10 – Martin Rottbøll, plus 2 piger fra Hillerslev
U11 – Thomas, Nikolaj fra Hillerslev træner
U12 – Kent og Claus fra Nors
U14 – Tilsted, Sjørring, Nors

Piger
U10 – Vibeke
U12 – Camilla og Catrine, plus en hjælper

U6/U7  - Mette har gjort opmærksom på der ikke længere er tid til 
træning. Morten Knudsen tager en snak med Mette

Vi har i FU bestemt at vi ikke vil finde os i at forældre går og taler 
ned til vores trænere. Er der forældre der er utilfreds, så bør de 
henvende sig til FU.

Børneattester – Morten Knudsen – hvor langt er vi? Attester er hentet
hjem og Michael spørger Hillerslev om de har deres i orden

5. Budget



Der mangler fortsat indbetaling af kontingent fra rigtig mange 
spillere. Hvordan går det? Det går fremad, der mangler nogen få.

6. Arbejdsfordeling i udvalget/forældre opgaver
Reklamer skal sættes på skure – der tages fat efter Thy Rock

7. Fodboldskole

Er vi klar? 
Alt tøj mm er modtaget. 
5. hold er på vej
Fotograf kommer tirsdag
Kiosk  - mad/medhjælpere er på vej

8. Evt.

9. Næste møde
080816 kl 19


