
Referat Bestyrelsesmøde d.1/4 2016 

  
Tilstede: Jens, Signe, Stig, Jeanne og Sidsel. Kim og Truls til en start og Max. 
Dagsorden: 

1.     Trænerteamet, vision og nutid og fremtid 

2.     Ny bestyrelsessammensætning og ændring i vedtægterne 

3.     Økonomi, endeligt regnskab og budget for 2016 

4.     Eventuelt 

Ad. 1 ved Truls og Kim 
Der er flere ungdomsspillere der forlader klubben fra udendørs sæsonens start spredt fra U10-U18. Det er der ikke 
noget usædvanligt i, da det ofte sker i klubberne. Truls forklarer at de hele tiden har sagt de ikke kan holde på alle 
spillere, der er nogle der er for gode til vores niveau og nogle der flytter fordi veninder flytter eller forældre flytter 
fra klubben. Vi skal som bestyrelse sørge for så vidt muligt at holde på vores spillere, men den meget tumult der 
har været i klubben de seneste år, er det ikke unaturligt at der vil være et frafald fra de spillere der har været med i 
de mange trænerskift. 
Trænere, bestyrelse og ungdomsudvalg, er enige i at vi satser på at skabe en bred børnetrup der kan skabe 
grobund for en sund, loyal og aktiv ung skare i FTK. Den gruppe kan vores nuværende trænerteam sagtens løfte.   
Trænerteamets vurdering er, at klubben skal satse på de helt unge spillere som er kommet via KidzTen, og at 
skabe en god bred spillerbase vi kan satse videre på udi fremtiden. Så de lægger flest kræfter i denne gruppe i 
den nærmeste fremtid. Når de så er groet større og dygtigere spillere, kan vi ansætte en yngre træner der kan 
varetage disse forhåbentligt dygtigere spillere  i fremtiden. Vi har i øvrigt ikke råd til at ansætte flere trænere lige 
nu, og det er heller ikke nødvendigt til udendørssæsonen. 
Signe siger, at der er brug for noget mere motivation til gruppen af teenagere, måske på en lidt anden måde en 
trænerteamet arbejder lige nu. Det vil de forsøge at tilføre, så de også tilgodeser den gruppe unge. Det kan være 
en svær aldersgruppe, da de sjældent udtrykker deres utilfredshed direkte, så vi vil snarest udsende et 
spørgeskema til både spillere og forældre for at kunne danne os et indtryk af tilfredshed/utilfredshed. 
Kim siger, der er brug for noget socialt udover selve træningen.  Det er vi godt klar over, og til det laver vi en ny 
post i bestyrelsen, så vi kan få lavet flere sjove og hyggelige arrangementer for alle aldre i FTK. 
Christopher kommer tilbage til klubben som timetræner.  Truls og ham har lavet en fin aftale, og han glæder sig til 
at starte igen i FTK. 
Frivilligdag d.15/4 kl.17 (mener jeg) – der vil fra trænerteamet snart komme en indbydelse til alle de frivillige der 
har hjulpet i årets løb. 
Truls nævner at Hareskov Værløse har et nyt system til økonomi/hjemmesidedelen, som er samlet i ét og fungerer 
bedre end det nuværende, hvor det er splittet op i klubmodul/hjemmeside. Vi inviterer til forskellige 
løsningsmodeller efter generalforsamlingen, det står og falder med at økonomistyringsdelen er ligeså god, som 
den desværre er i klubmodul, men da den ikke er særlig brugervenlig for medlemmerne, ville det være dejligt med 
et system, der tilgodeser os alle. 
 
Ad.2 
Vi foreslår følgende sammensætning af bestyrelsen, som kræver en vedtægtsændring da vi udvider med 2 nye 
medlemmer. Vi anbefaler at vi udover formand, næstformand og kasserer konstituerer os selv.  Vi har brug for 2 
nye medlemmer som ikke behøver at få nogen titel, men skal hjælpe til med bl.a sponsordelen/sociale 
arrangementer og motionist/veteranafdelingen.  
  
Jeanne: kasserer - på valg opstiller gerne igen 
Sidsel: sekretær – ikke på valg 
Signe: sportsudvalgsformand – på valg opstiller ikke igen men bliver formand for ungdomsudvalget i stedet 
Lars Voldmester: menigt medlem, arrangementer, socialt, sponsor 
Stig: næstformand  
Jens:  vedligehold og formand– ikke på valg som vedligehold men som formand 
Christian Rosenholm:  menigt medlem 
Suppleanter: Toke, mangler én 
Flere vedtægtsændringer: Farum Kommune ændres til Furesø Kommune. Sportsudvalgsformand- formænd. 



Med indkaldelsen skal sendes både budget, regnskab, vedhæftede ændringer i vedtægter, og vores forslag til 
fremtidig bestyrelse. 
 
Ad.3 Økonomi ved Max 
Slutresultat for 2015: overskud på 20.000,- efter henlæggelser imod underskud på 450.000,- forrige år.  I 
virkeligheden var driftsoverskuddet på 959.000,- og vi henlægger 939.000 til opsparing og vedligehold og slutter 
dermed med et resultat på 20.000,- i overskud. 
På budgetsiden har vi reduceret indtægterne for at være lidt forsigtige, men slutresultatet vil alligevel være et 
overskud, vi kan altid håbe på det bliver bedre end budgetteret. 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d.12 kl.19 
Bestyrelsen 

 


