Dagsordenspunkt 08.03.16
Deltagere:

Beslutning
Deltagere: Kim Højlund, Per
Simonsen, Niels Hosie ref., Nils
Møller, John Bak, Peter Ø, Bruno
Kempel – afbud Gert Christensen.
Forslag til dagsorden ok. – Per vil
gerne have registreringer på
dagsordenen.

1. Referat fra mødet 12.01.16 sættes til
underskrifter.

Underskrevet af bestyrelsen.

2. Vurdering af nytårsappel.

Nytårsappel – 19 aktive og 25 til
spisning. Drøftelse af menuen – er
det ok med forloren skildpadde.
Der var en drøftelse og menuen
fastholdes til næste år.
Afsked med Birgitte, der var et par
flasker til håndværkerholdet – der
er kommet tre nye med på
håndværkerholdet.

3. Referater fra generalforsamlingerne i
ROB (Kim og John) og ØOB (Gert og
Per).

Generalforsamling ROB – 59
deltagere. Referaterne ligger på
hjemmesiderne for foreningerne.
Der var ros fra forsamlingen til Kim
og John for deres flotte påklædning
– der var ikke ros for at vi afslog
oprykning til A – rækken, men
ellers en god aften. Sport Direct
har trukket sig som sponsor – ny
sponsor Gas og vandmester
Rønnow – navnet på turneringen er
ikke fastlagt endnu. Hvor handler vi
henne i fremtiden – Per drøfter det
i hovedforeningen
Generalforsamling ØOB – mange
deltagere og mange forslag – svær
opgave for dirigenten.
Et af forslagene 9 mod 9 reglen der
er muligheder for at stille med 9
spillere – vi skal være opmærksom
på reglens betingelse. Ros til

dommerne færre røde kort –
udeblivelse fra kampen giver bøde i
fremtiden.
Regnskab blev godkendt uden
kommentarer.
Turnering er vendt fra sommer
2016 – vi spiller kun en gang i
foråret mod samme modstander.
Kasseren stiller spørgsmål til, hvad
vi skal betale for at deltage – Per
undersøger.
40 års holdet i ØOB skal spille 9
kampe i foråret – længste tur er
Hjortshøj Egå
I 55 års alder er der 12 hold
tilmeldt.
Årets leder Bjarne Jensen fra AIA.
Vi skal være opmærksom på, hvis
begge hold spiller hjemme, så skal
der tages kontakt til Thomas
Raaby.
4. Referat fra Hovedbestyrelsesmødet den
18. januar (Per).

Hovedbestyrelsen – 18, januar –
hvordan går det med bruserne –
der er bedring efter en rensning.
Der er ikke renoveret noget ellers.
Der kommer måske en kaffe
automat og lidt borde i
indgangspartiet i
omklædningsbygning – men ikke
før, der er aflåst. Der er ikke låst i
dag, det er et problem.
Håndværkerholdet er kommet til et
beskidt lokale, der var ikke ryddet
op efter fest i selskabslokalerne.
Rengøring i omklædningsbygning –
firmaet har sagt fra. Der kan
ansættes to fleksjob – eller der kan

oprettes firmaet i dynamic minds som kan overtage opgaven, der er
derved en besparelse på 18.000,Økonomien - der modtages kun
30.000 fra bankohallen- i gamle
dage var det et langt større beløb
Kvartaltsnyt giver et underskud på
2000,- der må være en mulighed
for at fordele udgifterne i mellem
alle afdelingerne
Der er oprettet fodbold for
udviklingshæmmede – projektet
har fået en pris.
Der arbejdes på at få en T – licens
i trænerstaben. Vorup kan på sigt
blive et talentcenter – Michael
Hansen er et emne til at opnå en
T- licens, det vil give et løft til
Vorup generelt.
5. Turneringsdeltagelse
for alle 3 hold.

Drøftelse om diverse spørgsmål. Vi
skal gennemføre med 3 hold – Per
opfordrer til at alle hjælper på
holdene.
Bruno og Peter Ø tager holdet som
sædvanligt – Gert tager sig af 55 –
års holdet. Kim Højlund tager ROB
– holdet.
Er der rekvisitter nok? – tøjet er
ved at være slidt. Der spørges på
de respektive hold, om der er
mulige sponsorer.
Hvis der skal bestilles noget til
medicintaskerne tages der kontakt
til Gert. De holdansvarlige skal
have listerne over aktive spillere.
Kim Højlund tilsender listerne.

6. Orientering ved kasserer (Nils) - Bilag
for udlæg bedes medbragt.

PBS er ajourført – alt er skrevet
ind. Der var et forslag om et nyt
administrationssystem – Nils har

modtaget et oplæg – og der er en
præsentation den 23. marts.
Nils kan ikke deltage – der er for
og imod - indførelse af et nyt
system, hvis der er udgifter
forbundet med det. Økonomien er
presset og kasseren redegjorde for,
at afdelingen ikke kan tåle for
mange udgifter.

7. Vurderinger af Kvartalsnyt marts nr.
samt af Hjemmesiden.

8. Status på forløb af vintertræning og
fastsættelse af dato for afslutning.

9. Årsplan for aktiviteter og opgaver (Per).

10.Eventuelt - fastsættelse af næste møder

Kim vender tilbage til Per, om han
kan deltage i præsentationen.
Kvartalsnyt og hjemmesiden – Kim
vil gerne, at der er en rubrik på
hjemmesiden til ændringer af data,
så siden hele tiden kan opdateres
med medlemsoplysninger. Per
kontakter Søren Ejlersen.
Kvartalsnyt næste nummer - John
skriver til næste nummer.
Der har været nok folk om
onsdagen – der kunne dog være
flere om søndagen.
Onsdag formiddag er der træning
for veteraner 16 – 20 deltagere –
meget tilfredsstillende. Afslutning
på vintertræning 3. april for
søndagstræning og den 30 marts
for onsdagstræning.
Der forlægger en plan fra gamle
dage. Der kan bruges som
udgangspunkt. Niels opretter en fil,
som bestyrelsen kan arbejde i. Der
drøftes endelig udformning af listen
på næste møde.
Registreringer – mail til Nils og Kim
hvis der er opdateringer.
Kim kigger vores mail G – mail og
følger op.
Liste over FC kampe – Per fordeler
kort til kampene.

Næste møde 7 juni kl 18.

