
Referat 260417 kl. 18.30 – deltagere: CB, KP, JY, PG, AJ, MK, MD

1. Kommentar til referat  - intet at bemærke

2. Fodbold for alle i Thy 

Formandsmøde. Preben, Carsten, Astrid deltog

Er der noget vi skal holde fokus på? – intet at bemærke

3. Ungdom/senior

Dommere – ungdom

Der har været en snak omkring rekvirering af dommere. Michael tager hånd om det.

Der er fokus på trænere og hvordan det skal gøres. Morten fra DBU tager hånd om det.

Træneroversigt  - er ude og set

Kurser  - kører det? – der er styr på det. Michael følger op på om nogen mangler.

Fodboldskole – der er flere trænere på vej. Der er hjælpetrænere på vej. 

40 deltagere pt. Vi ønsker max 80 deltagere.

Der er 25 års jubilæum, så vi tager lige et par ekstra tiltag. Carsten tager og finder på noget.

Senior

Juni  - der holdes fest 3. juni. 

Entre – seniorer skal indkræve entre ved alle serie 2 kampe, og skal afdrage til træningslejr er betalt.

4. Hjemmestævner

20. maj – hjemmestævne – er der nyt?

Kamp antal – dommere – omklædning

Plan for omklædning og kampe er fremlagt.

Hoppeborg, bage kage, skilte til banerne, kampprogram, vi planlægger på næste møde

Alle fra FU skal møde, og hjælper der hvor der er behov.



Alle mødes kl 8 til morgenbrød

19. maj – sponsorater er på vej, hvem har nogen? Der er flere sponsorgaver på vej

5. Kioskudvalg 

Nyt – der er udarbejdet vagtplan. Er der tilføjelser?

6. Kontingent

Det virker ikke optimalt – halvårlig nu, efter sommerferien betales hel årlig.

7. Hovedbestyrelsen 

Nyt – licens træning. FU tager sig af det. 

8. Klubhus

Maling af omklædning  - det ser godt ud.

9. Evt.

Møde i hallen – alle klubber. Der er forslag om at der oprettes en fælles kalender med events i de forskellige 
klubber. 

500 flyers til uddeling – Jens Yde spørger vores fodboldhold

10. Næste Møde  - 9. maj kl 18


