
Referat fra bestyrelsesmøde i TIIF’s fodboldafdeling den 11. juni 2015  
 

Mødedeltagere: 

Lars Jeppesen 
Morten Hansen 
Jesper Reichardt 
Kurt Jensen 
Henrik Jønsson 
 
Dorte Gadeberg, holdleder U13/U14 

Rene Jørgensen, træner U6/U7 

 

Fraværende: 

Casper Malling 
Simon Dahl 

Dagsorden 

1. Referat fra sidste møde 

2. Økonomi 

3. Post til klubben 

4. Klubhuset 

5. Kommunen 

6. Aktivitetskalender 

7. Bordet rundt 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

Punkt 1 – referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 

Punkt 2 – økonomi 

Økonomien er fornuftig.  Vi har dog modtaget det kommunale tilskud ind på kontoen. (Jesper tager kontakt 

til Hanne, administrator i forretningsudvalget og for rettet op)  

Punkt 3 – post til klubben + e-mail til klubben 

Har modtaget indendørs tider på hallen. Der skal udarbejdes en kalender me d GRØN og RØD periode for 

hvornår hallen kan benyttes. Denne skal så sættes op i hallen ved opstart og rundsendes til trænerne, så vi 

sikre størst mulig deltagelse til træning (Malling laver denne kalender, datoer er modtaget pr. mail)   

Har modtaget diverse mails fra DBU + DGI 



 

Punkt 4 – klubhuset 

Pokalfest: 

Bestyrelsen sender en mail rundt til trænerne om at de skal finde en dato og så skal alle holdene møde op 

med så mange mulige hjælpere til et festudvalg for koordinering af pokal/ungdomsfest.  

Kommende opgaver: 

Lars indkøber et kasseapparat 

Simon laver et lagerskema + bestillingsskema 

Kurt vil gerne stå i baren om onsdagen 

Henrik Jønsson laver dør indtil depot  

Jesper skal sende prislise til Lars 

Lars sender en mail til forretningsudvalget omkring ændringerne i baren 

Lars tager alkoholbevillingen med forretningsudvalget ved næste møde 

Lars sætter en ”gammel” postkasse. 

Punkt 5 - Kommunen 

Intet  

Punkt 6 – aktivitetskalender 

Intet 

Punkt 7 – bordet rundt 

Dorte 

 Dorte og Lars´s (U15) træner nu sammen med holdene, da de ikke har spillere nok. Uffe går lidt på 

pause da han skal åbne restaurant. Men de prøver at løse det for en periode efter sommerferien. 

Har fået skabt en dialog med ny træner blandt forældrene. 

Ønsker: 

 Fornyelse af spillerdispensation, sørger i for dette. Svar: Ja, den tager bestyrelsen sig af  (Jesper 
sørger for fornyelse til ny sæson) 

 Vi har muligvis en ny ekstra træner, hvor der skal en børneattest. Svar: Vi skal bruge fuldt navn + 
fuldt cpr.nr. (Dorte sender en mail) 

 Vi skal bruge en ekstra nøgle. Svar: Den går vi videre med og sørger for at der kommer én (Lars 
tager kontakt til Stig) 

 Vi kunne godt bruge nogle ekstra trøjer + strømper. Svar: Vi du sender os en mail, skal vi se på at få 
det løst på den bedst mulige måde, evt. at søge om et helt nyt sæt i støtteforeningen (Dorte sender 
en mail) 

 Findes der en målmandstræner tilknyttet til klubben. Svar: Nej, men Lars Holbæk har tidligere haft 
noget træner tilknyttet, spørg lige ham først. (Dorte spørg Lars)  

 
Rene 

 Holdet generelt går det stille roligt fremad og der er en del tilmeldinger til holdene, så det går helt 
fint. Vi er til kampe og vinder stort set alt, meget overbevisende. Meget flot 

Ønsker: 

 Vi påtænker at lave et nyt U8 hold, vi har simpelthen fået rigtig mange nye  og gode spillere. Svar: 
Det er rigtig godt at høre og I har bestyrelsens opbakning. 



 Træner moduler, findes der noget. Svar: DBU har en mappe man kan bestille til flere årgange  (Lars 
bestiller mapper hos DBU) 

 Fartmåler til holdet, findes dette eller kan det tilkøbes. (Morten undersøger hos Fair Play) 
 
Morten 

 Jeg vil blot oplyse at der er fuldstændig styr på kræmmermarkedet i år, Old Boys og et af senior 8 
mands holdene tager og dele tjansen hele weekenden. Nærmere koordinering følger (Morten + 
Kurt er ansvarlige) 

 
Lars 

 Hele nøglesystemet skal belyses og vi skal have dialog med kommunen omkring en evt. løsning. Pt. 
er der for mange nøgler ud. (Lars tager kontakt til kommunen)  

Info om møde med SBU: 

 Jeg har været i dialog med SBU vejleder og vi kan få rigtig meget hjælp fra dem. Så det bør vi gøre 

meget mere brug af. 

Info om møde med støtteforeningen: 

 Der er som sagt kommet en ny formand i støtteforeningen og fremover skal der medfølge et 

regnskab, så de ved hvad pengene bruges til  

Henvendelse fra Gymnastik: 

 Gymnastikken spørg på hallen om den kan benyttes nogle specifikke datoer. Vi laver en kalender 

for hvornår hallen kan benyttes i den kommende indendørssæson (Malling laver planen) Når 

planen er på plads kan vi vende tilbage til Gymnastik hvilke dage de kan få hallen. Der skal nemlig 

også tages højde for evt. kommende DGI stævner, her er søgt nogle specifikke datoer 

Henvendelse fra 8B: 

 Vi har fået denne henvendelse om vi ønsker at sponsorer til 8B på Ishøj skole, det går på at vi 

indkøber nogle vandflasker som efterfølgende sælges med en mindre for tjeneste, sponsorat koster 

kr. 800,00. Bestyrelsen beslutning 4 for og 1 imod (Lars tager kontakt til klassen)  

 
Jesper 

 Kunne vi ikke udarbejde eller bede om en slags bestillingsformular til støtteforeningen, så v i ved 
hvilke punkter som skal udfyldes for at kunne søge. (Lars laver et udkast)  

 Jeg har været i dialog med ”De seks” foreningen omkring dommerafregning, da denne syntes at 
være lidt ”gammeldags”. Vi ændre det derfor så der udbetales et engangsbeløb på kr.  3.000,00 som 
svare til 10 kampe af 300 kr. og dette udbetales til holdlederen, hvis der mangler udlægges 
restbeløbet selv og ved sæson afslutning gøres regnskabet op. (Jesper tager kontakt til Erik fra 
Super Veteran) 

 Banerne. De er generelt i forfald. Græsset er for langt, der ligger store bunker af græs, samt at 
samtlige net i målene for hvad angår 8 mands, de skal skiftes helt. (Lars tager kontakt til 
kommunen) 

 
Kurt 

 Opfølgning til kræmmermarkedet. Gerner sørger for en bil til kræmmermarkedet. 
 
Henrik 

 Intet 
 



Punkt 8 – næste møde 

Næste møde afholdes torsdag den 6. august 2015 kl. 18.00. (dog kun for fodboldens bestyrelse) 

*** Bemærk intet bestyrelsesmøde i juli, her holdes ferie *** 

Særskilt møde indkaldelse til trænere, holdleder mv. vil bliver udsendt ca. 3-4 gange om året. 

Punkt 9 – eventuelt  

Intet 


