Beslutning

Dagsordenspunkt 09.03
Deltagere:

Per, Kim, Gert, Nils, Niels – gæster
Bruno og Peter Ø. John Bak afbud.

1. Referat fra mødet den 10.01.17
sættes til underskrift.

Underskrevet af alle – på nær John
pga. afbud.

2. Vurdering af kvartalsnyt fra marts
og hjemmesiden – næste nummer
– hvem skriver?

Kvartalsnyt udleveret til vurdering. Et
af emnerne til kommende nummer
kunne være en god historie, omkring
de folk, som arbejder uden for banen.
Per opfordrer til at levere stof og
billeder til hjemmesiden. Per skriver til
næste nummer.

3. Referat fra generalforsamlingerne i
ROB – Kim og John og ØOB – Gert
og Per. Deltagelse i turneringer for
alle tre hold

ROB - 32 hold ud af 36 deltog. Der var
igen en diskussion omkring ulovlige
spillere. Thor vil give en tilskud i 2017,
har ikke givet et tilskud i 2016.
Entreprenør Erik Pedersen i Ørsted
leverer 3 vandrepokaler til nummer et i
rækkerne. Der var forslag om 7-mands
hold. ROB er oprettet på Facebook.
Rougsø afholder generalforsamling i år
og nyt hold - Mariager i C – rækken.
Turneringsplan kommer på hjemmesiden.
ØOB – 126 deltager og 57 klubber. Der
har været deltagelse af 185 hold – der
er succes med 7-mands hold. Positiv
udvikling - 76 klubber deltager i ØOB –
ganske få røde kort og ingen
disciplinære sager.
Der skal meldes fra inden den 31 maj,
hvis der ikke skal deltages i efterårets
kampe. Vi får refunderet halvdelen af
kontingent, hvis vi melder fra rettidig.
Næste bestyrelsesmøde planlægges, så
der kan evalueres og planlægges, om vi
deltager i næste års turnering.
Godt samarbejde med DBU.

Referat findes på ØOB hjemmeside.
Vi har ikke frameldt nogen hold – vi
skal prøve at komme igennem foråret.
Løsningen kan være et hold i 7 mands
turneringen efter sommerferien, for at
få det hele til at gå op.
4. Referater fra
Hovedbestyrelsesmøderne den 31.1
og den 27.2 – Per.

Mødet den 31. januar – kvartalsnyt –
man forsøger at styrke økonomien, så
bladet kan fortsætte i papirs form.
DGI vil gerne leje baner – Thomas
Raaby koordinere.
SFO bygningen på den gamle Vorup
skole
Økonomien i klubben ser acceptabel
ud.
Mødet den 27. februar – kontoret har
gennemgået regnskaberne for
afdelingerne – ser godt ud.
Der arbejdes på at få afsluttet sagerne i
omklædningsbygningen og
kunststofbanen, inden der skiftes
ressourceperson i Randers kommune.
Kaffemaskinen er opstillet – der er 8
måneders prøvetid.
Hovedforenings generalforsamling 16.
maj.
Der arbejdes på en ny moderklubaftale
– aftalen minder om den aftale, der var
fremme i forhold til salg af Randers FC
til Tom Vernon. Sagen er ikke afgjort.
Torben Overgård har lavet et
arrangement på Elvis museet med VFB
– er bestyrelsen interesseret – vi
afventer dato og er interesseret.

5. Gennemgang af holdlisterne m.m. –
Kim medbringer lister

Peter Ø – listen gennemgået. Ø
kontakter Heino og Klaus Eriksen – der

er 18 spillere.
Kim – listen gennemgået – der er 14
spillere.
Gert – listen gennemgået – der er 16
spillere.
Alle skal betale kontingent for at spille
– det er vigtigt.
6. Orientering ved kasser Nils – bilag
medbringes.

Der er begyndt at komme kontingent
ind, kassen ser ok ud. Udlæg udbetalt.
Der var en tak fra pigerne – U 18, som
vi gav et tilskud til en træningslejr.

7. Status på materiel og spilledragter.

Ø’s hold har brug for et nyt sæt tøj -vi
søger nye sponsorer. Kim’s hold kan
klare sig igennem – Gert’s hold kan
også klare sig igennem.
Bruno efterlyste kamfer – Gert køber.
Der er nye bolde i rummet – status ok.

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

Veteranerne er meget ihærdige.
Træningen – søndag afsluttes den 2
april – onsdagstræningen afsluttes den
29. marts.
Der kunne være større tilslutning til
onsdag og søndag formiddags
træningen.

9. Opdatering af årshjul.

Niels opdaterede i forhold til
aktiviteterne i forhold til foråret.

10.Eventuelt

Per stiller forslag om anden håndtering
af maden til møderne – Gert tager med
til næste møde.
Næste møde den 23 maj.
Mødet afsluttet 19.59

