
Referat 250917 kl. 19-21, Nors Stadion – deltagere: Morten, Jens, Preben, Carsten B., Carsten P., Astrid, Michael.

1. Kommentar til referat – intet af bemærke

2. Senior/ungdom

U9/U10 – der er enkelte udfordringer der ønskes udbedret. Anders Oddershede tager træneropgaven 
næste sæson.

U11/U12 forældremøde afholdt – enkelte udfordringer er udbedret

Senior

Der er udtrykt ønske om flere midler til ekstra tiltag

Træningslejr – der arbejdes på nye tiltag

Serie 6 – trækkes fra kampprogrammet

Afslutning trænere – mandag d. 30. oktober kl. 18.30 til smørrebrød – Michael sørger for 
tilmeldingsmulighed på facebook. Tilmelding senest 25. oktober. Michael kontakter Astrid for bestilling af 
smørrebrød og drikkevarer. 

Indendørs senior betaling – der skal findes en betalingsløsning for hver træning. Mobilpay – Carsten B. 
finder ud af brugen vedr. Mobilpay 

3. Julefrokost fodbold udvalg - skal vi ? 3. november kl. 17 ved Morten K.

4. Evaluering med Hillerslev omkring samarbejde. – Der skal arrangeres møde. Preben finder en dato i 
November til evaluering.

5. Morten DBU 2018  - vi afventer info fra Claus Gertsen

6. Konto numre på alle trænere - vi skal udbetale løn senest uge 42. – Michael har styr på alle konti.

Alle trænere der har været på trænerkursus får en bonus – Preben og Michael får styr på det

7. Kontingent – 

FC THY piger, der mangler betaling for enkelte spillere, Preben finder en løsning

U12 – mangler enkelte



U11 – mangler enkelte

U12 piger – der mangler ca. halvdelen

U8 – der mangler enkelte

U9/U10 – mangler enkelte

U6 – der skal betales 100 kr. for efteråret pr. spiller – Jens snakker til Thomas Dahl om at oprette 
gruppen

Der er yderligere enkelte mangler

8. Telt ved banen - grill - kaffe - øl til første holds hjemmekamp 7. oktober kl. 14 – der betales entre for alle 
tilskuere. 30 kr.  – det udløser en kupon til at få pølse med brød samt drikkelse.

Preben skaffer brød, pølser og slik. Der handles øl/vand

9. Evt 

10. Næste Møde – 23. oktober kl. 19.


