Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.9.2010 i Klubhuset
8. september 2010
Til stede: Hans Amholt, Jacob Christensen, Dorrit Hansen, Ingrid Pedersen, Hanne Caldron og Peter Nielsen,
afbud fra Mogens Hansen
Peter fortalte om møde med Peter Ankarfeldt fra kommunen angående jordvarme, vi fik at vide at der
skulle grave 15 km jordslanger ned i fodboldbanen, og at man ville starte i uge 37, for anlægget skulle
sluttes til i uge 42. Peter har efterfølgende talt med Gudmund og vi har efterfølgende fremsendt forslag om
ikke man kunne grave det ned i det areal der ligger ved siden af færgevejen, på den anden side af
skoletoften. Dette blev positivt modtaget i kommunen, så dette ville de prøve at arbejde videre med,
samtidig fik vi at vide at man var 1 måned forsinket, så vi kommer ikke til at skulle flytte kampe til den
anden bane.
Vi talte om at hvis man ville grave jordslangerne ned der hvor vi syntes, så har vi en god chance for at få
etableret Trialbane og evt. en 100 meter bane der, når der alligevel bliver ryddet for træer og buske.
Hanne Caldron fortalte at hun havde været i Superbrugsen i lørdags hvor OK benzin var for at oprette OK
benzinkort.
Peter prøver at finde en dato for møde om fitnesslokale.
Vi talte om hvem der skulle med til Herningkursus den 9.-10. oktober og det blev til ca. 6 personer, Hanne
prøver om der måske er 2 mere der vil med så vi kan fylde 2 biler.
Kassereren oplyste at Serie 5 holdet har tjent yderligere 11.00 kr. så de nu har ca. 32.000 kr. Unicykel har
ca. 14.000 kr. som de tjente ved udbringning af Fritidsavisen.
Vi har ca. 63.000 kr. stående på konti som vi kan bruge af, udover de ca. 100.000 kr. som er afsat til
fitnesslokale.
Gymnastik: Hanne spurgte om vi var sikre på at hjælpetrænerne kunne komme de næste par gange, da der
stadig er gang i fodbolden. Der var 5 til gymnastik på puslingeholdet i dag. Men det er nok også lidt for
tidligt vi er gået i gang
Fodbold: Serie 5 holdet ligger lige nu nr. 2. Jacobs pigehold er helt oppe at køre, de slog nr. 1 i går, så nu er
det dem der ligger på førstepladsen. U12 holdet spillede mens vi holdt møde, de tabte desvære, men ligger
nr. 2, så det er ikke helt dårligt.
U12 holdet har ansøgt om nyt tøj, vi blev enige om at de får et nyt sæt med navn og nr. til sæsonstart i
2011. Forældrene vil selv prøve at finde sponsorer til at købe træningsdragter til dem.
Selvforsvar starter i næste uge, i weekenden den 18.-19. september er der kursus i Brøndby Strand. Midt i
oktober er der DM i indendørs reaktionsbane, og Hans mener at der måske kunne komme nogle gode
resultater til Odden. Den 20. februar har Hans arrangeret kursus på Odden.
Unicykel har haft 4 drenge med til DM i Aalborg og fik 6 medaljer med hjem. De 3 af drengene fik alle
medaljer i trial.
Landsholdet freestyle team har spurgt om de kunne komme i Willemoeshallen i oktober og april. Morten er
hoppet fra til landsholdet, men vi har stadig 4 drenge på holdet.

Ældreidræt starter op den 29. september, Peter sørger for plakater til Ingrid. Afspændingsholdet starter
den 28. september.
Næste møde den 14. oktober kl. 19.00 i Klubhuset.
Eventuelt: Vi talte om afviklingen af vores idrætsdag, vi blev enige om at det til næste år skal være den
sidste lørdag i august måned.
Vi skal huske at have punktet med på dagsordenen i fremtiden.

