
Referat af Fodboldudvalgsmøde med deltagelse af Udvalgsmedlemmer fra Hillerslev Sport 

130519 kl. 18.00-20.30 hos Morten – deltagere: Morten, Jan, Preben, Jens, Astrid, Carsten B. 

 

 

1. Godkendelse af referat - godkendt 

 

2. Ungdom 

 

Alt køre godt.  

 

U5/U6 har været ude og spille kamp og det gik rigtig godt 

 

10/6 er der tilmelding til efteråret 

 

Der åbnes op for betaling af kontingent, for de sidst ankomne spillere 

 

Jan Amby skal fremover hjælpe til med at styre alt omkring ungdom 

 

3. senior 

 

Vi er rykket ned i serie 6 

 

Oldboys – der er ind imellem udfordringer med at finde spillere 

 

Kontingent er ved at være betalt 

 

4. Gennemgang af klubsamarbejde med DBU Jylland – Thomas Prebensen, Rene Riis Nielsen fra Hillerslev Sport 

deltog i punktet, og underskrivelse af aftale 

 

5. Fodboldskole 

 

Der er allerede en del tilmeldte.  

 

Vi låner fodboldgolf til en træningsdag, vi har selv bolde med. 

 

6. Dommere 

 

Det kan være en udfordring at finde dommere til kampe, som U9 drenge og Piger 

 

Jens holder øje med kampopslag, og sætter navne på hvem der skal finde dommere til kampene 

 

7. Thy Rock - hjælpere 

 

8. Ramcingcup 

 

Der er pt tre hold tilmeldt 

 

U9 – U11 – U13 

 

9. AB CUP – skal vi have hold med – se mail 



Det deltager vi ikke i. 

 

10. FCM – Jacob er orienteret om jeg overtager, med hjælp fra ham. 

 

Der er kommet lodder – Morten fordeler det i poser, og deler det ud til trænere. 

 

11. Rygepolitik  

 

Det er erfaret at der igen er røget i omklædningsrummene, og det er ABSOLUT ikke tilladt. Vi opfordrer alle 

til at vise hensyn. Rygning foregår KUN udenfor. Vi forventer at alle respektere vores rygeforbud. 

 

12. evt. 

 

Der skal pudses færdig oppe ved de nylagte fliser. Preben spørger efter hjælp til opgaven. 

Vores nye bænk område er rost for godt udseende. 

 

Udskiftningsbænke på bane 2 skal males. Preben snakker til Henning om at få dem malet. 

 

22. maj fyraftensmøde – I Nors Hallen, vi vil være repræsenteret fra bestyrelsen 

 

13. Næste Møde 11. juni 2019 

 

 

 


