Bestyrelsesmøde 6/10-14
Til stede: Claus, Thomas og Jeppe.

Sæsonopstart
Tilmeldingsstatus
Tilmelding status 5/10-14:
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Spillere på ventelister: Det er op til den enkelte træner at vurdere i forhold til
mødefrekvens, antal trænere osv., om der kan åbnes for ekstra pladser.
151 tilmeldte nu, men summer man op i forhold til forventninger rammer via
210 tilmeldte spillere. Måske endda 225 når vi runder 1. december.
Pt. er U14 og U15/16 for tynde til at køre uden problemer.
Læg Facebook status ud omkring status på tilmelding.
Damesenior
prøvetræning 26. oktober kl. 16. Facebook status afsted. Thomas tilføjes
facebook gruppe.

Holdtilmelding
Stor fremgang hos DBU jylland, ser godt ud.
Nyt spilletøj
Der skal købes 7 nye sæt. Stadig ingen spor af sidste års seniortøj.
Claus undersøger mulighed for noget trykkeri hos Bettina Kjær.
Trænersituation
U15/16 træner: Claus har kontakt til en mulig afløser for U15/16, hvor Filip har
meldt fra.
Trænermøde:
Trænerkursus: Aroldo vil komme op mandag i uge 43 og holde første
trænerkursus. Så kommer han 2,5 timer med en halv times snak bagefter.
Tilbud fra Aroldo gennemgået. Mulighed for støtte fra kommunen, som kan gøre
det muligt.
Vi går videre med det og får kommunen til at godkende det. Vi arbejder på
muligheden for at få det senere end uge 43, så det ikke ramler sammen med
udendørs træninger osv. for trænerne.
Trænertøjpakken: Ikke besluttet endnu pga. dyr pris. Mulighed for at købe det
ind fra Tyskland i stedet, det går Thomas videre med og undersøger, om de kan
trykke.
Ungtrænere: Claus har fået Sebastian og O. med som hjælpetrænere til U12.
Måske mulighed for at få et par stykker mere med. Lasse Bay går med Thomas
om U9 og U10.
Træningstider: Mulighed for at tilpasse efter ændringer.
Status materialer og praksis:
Der kommer 2 skabe mere, så der bliver opdeling med 2, 3 og 4er bolde samt et
ekstra til reserve osv.
Claus hører omkring net til overtrækstrøjer.
Overtrækstrøjer og nye geniale kegler og bolde hjemme. Små mål til de mindre
er bestilt dags dato.
2er bolde fra DBU er ikke kommet endnu.
Vi stiller burene i idrætshallen fremover for at undgå problemer ved
arrangementer.

Nøglebrikker: Jeppe, Kenneth, (Anders) skal have brikker.
Forsøg med frispark
10 spillere 19-23 år og 10 spillere 10-14 år. Kunne være spændende. Senior kan
de komme med på med det samme, men for tidligt at køre det på den aller første
træning for ungdom.

Økonomi
Økonomistatus pr 6/10 2014 gennemgået.
Der skal snakkes sponsorater på et senere møde, hvor vi kan gå ud at sælge os
selv.

