
Referat fra bestyrelsesmøde 11/2-2020

Deltage: Henrik Sørensen, Poul Mose Johansen, Jonas Jensbye, Maria V. Knøss, Kasper Krogh pkt. (1-3)

Afbud fra Henrik Gaardsøe

1. Opfølgning fra sidste møde 17.00-17.10

- Vi har stadig ikke hørt noget fra kommunen ift. udbetaling af midler til skur fra 
Egnsplanvejpuljen. Kasper er ved at få lavet arkitekttegninger på projektet.

- Status på baner er at Rambøll og Unisport undersøger fortsat hvad der er mest 
hensigtsmæssigt at gøre, og om det er dræn eller underlag det er galt med. Alt er i proces, så 
der sker noget hele tiden. Mht. belysninger rettes det til og der slåes halv skade med 
kommunen, så vi betaler halvdelen for at skifte til nye pærere, hvilket er en begrænset udgift.

- Der har været arbejdsdag, hvor der er sket meget i kantine og gjort klar til nyt køkken på Loftet.
Alt arbejde skrider frem og det skulle være klar til generalforsamling og Veteranaften.

2. Nyt fra inspektøren.17.10-17.40

- Kasper har haft møde med DBU ift. kluboffice og arbejder meget på mere struktur med 
medlemmer og trænere

- Der er blevet bestemt at Craft Cup 2020 løber af stablen d. 14/6 for U5-U12. 

3. Status på tøj/hjemmeside 17.40-18.00

- Der er kommet vareprøver hjem og der er sendt besked ud til trænere/ledere for at prøve tøj. 
Der er bestilt tøj til senior og spilletøj til Jyllandsserien er sat i gang.

- Bestilling af tøj skal gøres mere synlig på hjemmesiden. Kasper snakker med Kristian

4. Nyt fra formanden 18.00-18.10

- De piger der nu kunne spille U18 vil gerne danne et 8 mands hold, og om nødvendig hjælpe hos
senior. Dialog om dette, og Henrik S og Jonas arbejder videre med dette, for at finde det rigtige 
bindeled ift. damesenior

5. Nyt fra næstformanden 18.10-18.20

- Poul sørger for der laves ny kontrakt med Henrik Studsbjerg

- Der er sat gang i projekt omkring ny projekt med Idræts og kulturhus i Gug

6. Nyt fra senior 18.20-18.40

- Herunder

o Status damehold – se tidligere notat under nyt fra formanden

o Videosamarbejdspartner. Der har været møde med et par unge fyre der vil lave to 
videoer om hhv. om Boldklubben og Matchday, mod et sponsorat. Dette siges der ja til,
for at prøve ny måde at promovere os på.

7. Nyt fra Ungdom (afbud fra Henrik Gaardsøe)



- Der bevilges to busture til U16 liga 1 drengenes ture til Fyn

8. Nyt fra Kasseren 18.40-19.20

- Godkendelse af regnskab samt underskrift, Regnskabet godkendes og underskrives. I år med et 
positivt resultat.

- Status på at finde ny kasserer, der var fundet en ny kasserer, men hun meldte fra i forgårs, så 
nyt arbejde pågår.

- Opdatering af persondata. Maria har opdateret vores aftaler med DBU og dataløn. Disse står i 
mappen på kontoret med persondata.

- Gennemgang af nyt årshjul for 2020. Der er kommet et par tilføjelser

- Der er indhentet nyt forsikringstilbud fra Alm. Brand da vores forsikringer hos Codan steg med 
33%. Det er drøftet med Codan om evt. rabatter pga. vi ikke har haft skader. Dette var ikke en 
mulighed, pga. det var generelle stigninger på deres erhvervsforsikringer. Vi tager imod tilbud 
fra Alm. Brand, som giver en besparelse på ca. 15.000 kr. ift. de nye takster hos Codan

9. Klargøring til generalforsamling 19.20-19.40

- Henrik S finder ordstyrer

- Bestyrelsen mødes 18.30 for at gøre klar. 

10. Evt. 19.40-20.00

- Intet nyt


