
Referat af møde i bestyrelsen den 3. marts 2015  

Tilstede: Jeanne (JLA), Sidsel (SS), Michael (MZ), Jens (JL), Signe (SV) ref. 

Inviterede: Fra økonomigruppen Max (MF). Kommende cheftræner Søren Jakobsen (SJ). 

1. Siden sidst  

Dagens gode nyhed/begivenhed: Ansættelse af ny cheftræner i FTK. Søren Jacobsen deltog i den første del 

af dagens møde for at hilse på bestyrelsen og aftale den kommende opstart. 

2. Åbenhed og dialog   

Hjemmeside: Der forespørges en medlemsliste, så medlemmer har mulighed for at kontakte hinanden. 

Denne vil alene kunne ligge i klubmodul, da oplysningerne ikke må være offentligt tilgængelige. HF kigger 

på mulighed for at gøre medlemslisten mere tilgængelig og brugervenlig i klubmodul. 

Bestyrelsen søger efter medlemmer der kan hjælpe med at opdate at teksten på hjemmesiden. Mail sendes 

ud omkring dette til medlemmerne. 

Bestyrelsens hjemmeside: 

Mailpolitik:  

Opslagstavler: 

Kontortider: 

3. Klubbens økonomi   

Regnskab og budget: Møde afholdt i opkrævningsudvalget d.2/3-15: 

Beslutninger: fra udendørssæsonen sendes opkrævningsmail ang. træningsbetaling anført det antal timer 

der skal betales for.  

Bestyrelsen er enige om at rykkerproceduren strammes op. Således vil opkrævninger fremover udsendes 

med 2-3 uger betalingsfrist, så frem den ikke betales rettidigt sendes rykker. Er rykker ikke betalt indenfor 

14 dage nægtes medlemmet adgang til baner/træning. 

Der indskrives supportmuligheder i opkrævnings/rykker mails, så der nemt kan hentes hjælp ved IT-

problemer. 

Merete Lund (Mor til Cecilie Lund) træder ind i opkrævningsgruppe og vil fremover stå for at udsende 

opkrævninger for træning. Jovanka træder ud at gruppen – bestyrelsen takker for hendes indsats. 

 

Listen over medlemmer der er i restance er blevet væsentlig mindre, HF og Merete tjekker op på de sidste. 

Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne gøre medlemmerne opmærksomme på at hvis man ønsker 

stemmeret ved den kommende generalforsamling må man, ifølge vedtægterne, ikke være i restance i 

klubben. 

 

MF har d.2/3-15 haft møde med Mads Nylander og her fået en overdragelse af bilag. Derfor er regnskab og 

budget ikke færdigt d.d. Regnskab og budget forventes færdigt i næste uge. Fredag d.13/3 er der møde 

med kommunen hvor beløb i budgettet skal konfirmeres. Herefter sendes regnskab og budget til de to 

revisorer. 

Tilskud:  

Hal forhandlinger: Omprioritering af hal-lån hos BRF-kredit. Vi er nu i kø til omprioritering, da der er 

ekspeditionstid. 

Arrangementer:  



Nye indtægtskilder:  

Sponsorer: Der er fundet en sponsormappe, hvor det fremgår at der ikke at der ikke er betalt for bl.a. 

reklameskilte i hallen siden 2011. SF følger op på betaling af skilte i hallen. 

4. Løbende opgaver   

Heling mellem grupper:   

Samarbejdet med ansatte: Mads Nylanders stopper som bogholder for FTK. MF overtager opgaven. 

Bestyrelsen har drøftet trænerteamets sammensætning for sommersæsonen, da der skal træffes 

beslutninger inden SJ tiltræder. Forslag til trænerteam er vendt med SJ, så der arbejdes på at få lavet 

aftaler med trænerne. Der sendes mail ud omkring trænerteamets sammensætning til spillerne i næste uge 

eller hurtigst muligt. 

Tilknyttede og frivillige:   

Udvalgsstruktur og bemanding:   

Samarbejde med de stående udvalg:   

Hallen:  

Klubmodul: Fordele og ulemper ved klubmodul vendes. HF er i dialog med Klubmodul omkring de 

forbedringer der ønskes og det ser ud til at Klubmodul kommer til at lave nogle tilpasninger i fremtiden. 

Styrken ved systemet er klart betalingen og den er vigtig. Vi må finde arbejdsgange for at komme omkring 

systemets mangler. Bestyrelsen beslutter at kigge på om teksten kan forenkles, så den giver klar og entydig 

information til brugerne. Der ses på dette i sammenhæng med hjemmesiden. 

 

Generalforsamling 14. april 2015: MZ og SS laver indkaldelse og sætter denne i lokalavis, på hjemmeside og 

sender ud via medlemsmail. Forslag fra bestyrelsen: Medlemskontingent regulering med 5% (svarende til 

85kr for voksen), som hensættes til en vedligeholdelsespulje. Det er her særlig hallens vedligeholdelse der 

ønskes tilgodeset. 

JL kontakter kandidater til dirigentposten. 

På valg: Formand (MZ genopstiller), Sekretær (SS genopstiller), Vedligeholdelsesformand (JL genopstiller). 

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde op og drøfte det arbejde bestyrelsen har udført siden 

oktober 2014 og støtte op om den linje bestyrelsen har lagt. 

5. Prioriterede opgaver  

A. På næste bestyrelsesmøde skal en generel aftale for baneleje ved betalt privattræning tages op. 
Bestyrelsen er blevet enige om en lavere pris end først foreslået mhp. hurtigere effektuering af 
aftalen. Der arbejdes på opslag med trænere der tilbyder privattimer.  

B. Der skal udsendes mail til trænerne og ansatte informeres om politik for indberetning af sygefravær 
snarest. 

C. Udarbejdelse af budget for 2015 og 2016. Under udarbejdelse. 

D. Regnskab for 2014. Under udarbejdelse. 

E. Der er udsendt rykkere til de der forsat skylder klubben penge pr.1/12-2014. Vedr. betaling for 
træning skylder flere stadig at betale, der tages telefonisk kontakt til de forældre til juniorer der 
mangler at betale. Arbejdet forsættes. 
Næste møde søndag d.22.3 kl.9-12 


