
BM møde mandag den 7. februar. Kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik, Jonas, Claus, Jeppe og Nikolas. Kasper deltager under punkt 1. 
Fraværende: Anders 
 
Agenda: 
1) Status på klubbens drift ved inspektør Kasper (ude- og inde-arealer, kommune m.m) 
Jeppe støtter og underbygger drift og dialog omkring byggeri. Jeppe sætter gang i 
byggegodkendelse v kommunen, vi søger tilsagn på den kommende generalforsamling til, at de 
hensatte midler (250.000 kr. besluttet hensat på tidligere generalforsamling) kan bringes i spil i 
forbindelse med etablering af nyt bold- og driftshus. 
Alarmsystemer – NOX system – kommune kan støtte med 25%. Kasper har indhentet 2 tilbud og 
gives bemyndigelse til at vælge det tilbud, han finder bedst. 
Brusere og vand: Styringsventil skal repareres. Brusere og vandføring besigtiges. Der sendes et 
overslag til os. 
Lysstyring af kunstgræsbane – Kasper laver dette med leverandør. 
Generelt omkring kunstbane – Jeppe og Kasper har møde med Aalborg Kommune og Rambøl. 
Ladestandere til elbiler på P-området: Aalborg kommune har en styregruppe og Kasper har kontakt 
til denne. Vi afventer tilbud. 
Gulvvaskemaskine: Kasper søger tilbud og DEMO. 
Kantinen: Vi åbner i weekender i marts. Kasper køber ind og planlægger bemanding. 
Skiltning: Beredskabsplan, baneforhold og regler – Kasper sørger rammer og økonomi. 
 
2) Gennemgang af regnskab 2021 ved Claus 
Dette punkt behandles på et ekstraordinært møde den 28. februar. 

 
3) Budget 2022 - hele bestyrelsen 
Dette punkt behandles på et ekstraordinært møde den 28. februar. 
Bestyrelsen godkender, at der – som tidligere – afsættes et beløb til DBU Regnskabshjælp. 

 
4) Ny hovedsponsoraftale v/Nikolas 
Nikolas gennemgår rammer og for ny hovedsponsoraftale – godkendes af Bestyrelsen. 

 
5) Overdragelse af relevante info og dokumenter v/ Jonas.  
Jonas redegør for status i seniorafdelingen og organiseringen i seniorudvalget, når han udtræder 
som formand for udvalget. Det fremadrettede samspil mellem bestyrelse og seniorudvalg afklares 
på et møde med deltagelse fra bestyrelsen og seniorudvalget. 

 
6) Spørgsmål omkring refusion af kontingent 
Vi drøfter forespørgslen om træffer en principbeslutning i lignende tilfælde fremadrettet. 
 
7) Eventuelt 
Jeppe sørger for fremtidige forsikringsforhold. 



Nikolas fremlægger tilbud fra samarbejdspartner, som kan bringes i spil i forbindelse med 
MatchDay eller et træner-/lederarrangement. Sidstnævnte afvikles om muligt 3. juni 2022. 
Organiseringen af det fremtidige eventudvalg drøftes – der har været positiv respons på vores 
opslag omkring medlemmer til udvalget. 
 


