
Referat fra møde i fodboldudvalget 
 

Mandag d. 13. september 2021 kl. 17.15 på Vendbjerg 
Tilstede: Carsten Petersen, Jan Amby, Jesper Christensen, Jens Yde, Lone Kappel, 

Michael Dalgaard, Preben Gravesen, Rene Riis og Thomas Prebensen  

Dagsorden:  

1. C2 - Trænerkursus efterår 2021 
- Vi afventer til februar/marts 2022 med at afvikle C2 trænerkurset, da det passer 

bedst for alle.  

- Kenneth Hegelund deltager i et fire dages B1 kursus senere på efteråret.                  

Vi afholder udgifterne til dette. 

2. Klubdag i september 

- Vi serverer sodavand/alm. øl og pølser (ikke fadøl og sandwich) 

- Der kommer softicemaskine og hoppeborg samt popcornmaskine, flødebollekaster 
og ”Sparke-maskine”. Britt Amby sørger for at bestille det. 

- Der bliver formentlig afviklet 8 kampe på dagen. 

- Britt kontakter Allan Olsen omkring aktiviteter til de mindste børn 

- Britt laver en plan for dagen, så vi kan begynde at skaffe hjælpere m.m. 

- Padel Arena skal lukkes for booking, så vi evt. kan benytte den til forskellige 
aktiviteter, hvis det bliver dårligt vejr. 

- Martin Rotbøll hjælper gerne på dagen. 
 
3. Indefodbold 2021/2022 
- Træningstider bliver fra fredag i uge 43 i tidsrummet kl. 15.00 til 21.00 

- Senior og oldboys træner torsdag 

- Preben sørger for at booke hallen.  

- Jesper spørger i trænergruppen om hvilke hold, der ønsker at spille indendørs.  

 
 



4. Faxe Cup 2021 
- Bliver 17, 18 og 19 december 
- Hallen er booket 
 
5. Senior 
- U/19 ønsker kun at træne med senior om torsdagen 
- Seniorene´s primære træningsdag er tirsdag 
 
6. Salg af strømper 
- Hillerslev får også andel af salget 
- Ca. 50 % af salget går til holdet  
- Vi skal have et hold hver, som vi følger op på – Jesper laver skema og sender rundt 
 
7. Arbejdsfordeling udvalg (senior-ungdom) 
- I fodboldudvalget i Nors skal vi blive bedre til at dele møderne op, mellem de der 
har ansvaret for henholdsvis senior og ungdom, så vi fx ikke alle skal behøver at 
deltage i et møde som kun vedrører ungdom.    
 
8. Evt. 
- Der bliver tur for ungdomsafdelingen til MCH Arena i Herning d. 3 oktober for at se 
kampen mellem FC Midtjylland og AGF.  

 

 


