
Mødedeltagere: 

Stig Christiansen 

Jesper Richardt 

Lars Jeppesen 

Simon Dahl 

Morten Hansen 

Casper Malling 

Afbud: 

Kurt Jensen 

Henrik Hansen 

Jan Iversen 

Dagsorden 

01. Referat fra sidste møde til godkendelse 

02. Økonomi 

03. Indgående post  

04. Klubhuset/hallen 

05. Kommunen 

06. Aktivitetskalender 

07 Runden 

08. Næste møde 

09. Eventuelt 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

2. Økonomi 

Betaling af kontingenter sker ikke til tiden og indbetalinger kommer meget langsomt efter sidste 

betalingsdato. Stort tilgodehavende udestår p.t. Rykker er udsendt pr. 2/9-2014. 



Enighed om rykkerproceduren indskærpes overfor trænere og holdledere med mulig varsel om 

spærring af spillere i kluboffice. 

03. Indgående post: 

- mail fra SBU om indskærpelse af regler og bøder for udfyldelse af elektroniske holdkort. 

- mail fra DGI om tilmelding af indendørs til DGI. Er viderebehandlet af Morten Hansen. 

- mail fra kommunen om deltagelse i møde vedrørende tildeling af træningstider på kunststofbanen. Møde 

den 16. september 2014 fra kl. 17 – 18.30. Simon deltager på klubbens vegne.  

Træningstider for indendørs i hallen fastlægges på næste bestyrelsesmøde.  

- mail fra Michael om at være træner i TIIF. Simon besvarer. 

04. Klubhuset/hallen  

- Ønske om nyt fjernsyn i hallen. Stig vil kontakte Henrik og høre om muligheder.   

05. Kommunen: 

- 11-mands banen er kridtet forkert op. Det vedrører den ene straffesparksfelt.  

- Stig har været med kommunen på besøg i Silkeborg kommune.  

06. Aktivitetskalender 

- Tilmelding indendørs 

- Deltagelse i møde den 16/9-2014  

07. Runden 

Morten: Har bedt om tilbudt på træningssæt. Adidas er for dyre, så vi beder Select om at komme med et 

tilbud.  

Jesper R: Ole Olsen tager selv flyverbanko med træner og holdledere i år. 

Foreslår, at vi laver en tjekliste til nye trænere. Jesper laver et udkast til næste møder. 

Mange kampaflysninger, hvilket koster bøder til klubben. 

Kræmmermarked. 

Simon: 

Intet. 

Casper: 

Intet. 



Lars: 

Intet. 

Stig: 

Bestyrelsen skal måske belave sig på at finde en ny formand til næste år. 

08. Næste møde 

1. oktober 2014.  

09. Eventuelt 

Evaluering af møde med ungdomstrænerne. 

 


