AFK bestyrelsesmøde 3/9-14
Til stede: Claus, Thomas, Jesper og Jeppe.
Opfølgning på generalforsamling:
Thomas sørger for at sende referat og vedtægter til Rasmus og får det skrevet
under.
Der skal laves en generel dagsorden for bestyrelsesmøder med eksempelvis
status på økonomi.
Claus kigger på et etisk regelsæt. Der skal laves facebook om dette opslag
omkring opstart.
Sæsonopstart:
Conventus skal sættes op til den nye sæson. Thomas opretter logins,
videresender mail til Jeppe.
Tilmelding til klubben åbner d. 10/9-14. Claus står for tilmelding til
turneringerne, senest 20/9-14.
Claus skriver til DBU omkring spillertilladelser i forhold til almindelig indendørs
og futsal i forskellige klubber.
Hjemmesiden lanceres snarest muligt og bliver annonceret på facebook.
Thomas undersøger hal tid tirsdag aften.
Træningstider:
Hvis der opstår problemer omkring at have nok træningstider, kontaktes
kommunen.
Tider fastlagt og lægges online i forbindelse med hjemmeside. Thomas booker
søndagstider.
Trænere:
Claus kigger på erstatningstider i forbindelse med melodi grand prix og onsdage
med håndbold. Måske gymnastiksale til den yngste årgang?
Der arbejdes på en træner til U14-drenge, Jesper har muligvis en kontakt.
Tøjpakke: Der bestilles en holdpakke i rette størrelser samt sweatshirts til
trænere. Claus kontakter Sifa omkring eventuelt sponsorat.

Samarbejdsaftale til Aroldo skal laves inden møde med ham. Forventning om to
trænerkurser: Fælles kursus og anden del som et delt kursus med individuel
sparring til de enkelte trænere. Thomas skriver målsætninger for klubben ned
osv.
Materiale:
Vasketøjskurve valgt som en billig løsning på opbevaring af spillertøjet.
Claus undersøger nye toppe med sugekopper til indendørs brug.
Indkøbsliste over nye materialer gennemgået af Thomas. Godkendt.
Andet:
Thomas tager yderligere kontakt for at høre, hvad Adam fra AaB ville omkring
samarbejde.
Vi går videre med camp i efterårsferie og håber på en åbning fra Gigantium.
Måske en anden weekend end efterårsferie hvis den er ”lukket.”
Sport2Go konceptet passer ikke ind, for tidligt med 15. September. Derimod
kunne der være mulighed for at arrangere en skoleturnering eller lignende.
Der kigges på muligheder for andre stævner.

