
 

Referat af møde i bestyrelsen den 12. maj 2015 
 

Tilstede: Jeanne (JLA), Michael (MZ), Stig (SF), Sidsel (SS). 
Inviterede: Ingen  
 
1. Siden sidst  
Dagens gode nyhed: vi er 380.000 bedre end budgetteret.  
 
2. Klubbens økonomi  

1. Regnskab og budget: Kun et overtræk på 100.000,-.  Indtægter pr 6/5 : ca 1.mill. vi er 
380.000 bedre end budgetteret. Der er trukket 100.000,- på kassekreditten. Der bliver lagt 
rykkergebyr på kr.100,-på fremtidige rykkere pr. 1 maj. Hvis man spiller på banerne uden at 
være medlem, taler vi  om at vi skal kunne give en bøde, hvis det gentager sig flere gange. 

2. Underskrivelse af låneansøgning BRF Kredit – status at der er fulgt op på det, kommunen 
har sikret deres del og det er sendt til digitalisering. 

 
3. De vedtægtsændringer der blev vedtaget på GF – kommunenavn ændret til Furesø kommune i 
stedet for Farum Kommune og deltagelse på GF med fuldmagt – står Michael for at ændre. 
 
4. Camp og andre sommerferietiltag: Signe, Truls Søren må vi spørge, da vi andre ikke ved det. I  
SLTU regi årgang 2003-2007 er der camp i uge 31. Vores egen sommercamp i uge 27 – for dem der 
skal spille UM.  
Skal vi arrangere et efterårscamp, må vi finde ud af, hvordan kan vi finder sponsoraftaler for det. 
Det skal sættes i proces med ungdomsudvalget. Vi inviterer udvalget til næste bestyrelsesmøde.  
 
5. Uddelegering af ansvar for arrangementer hen over året? Vi vil få lavet et årshjul hvor alle 
arrangementer bliver lagt ind mhp at få uddelegere opgaverne i god tid. Og denne skal 
administreres af udvalgene og trænere på den nye kommende hjemmeside. 
 
6. Der er sat opslag op om klubbens trænere i klubhuset, nogle af dem giver enetimer, der vil blive 
lagt en skriv ud på hjemmesiden snarest herom.  
 
7. Sponsorater. Stig er i gang med at gennemgå alle de aftaler vi har i forvejen. Tommy hjælper 
med at få pillet skilte ned for de gamle aftaler, så der ikke hænger gratister. Stig kontakter de 
lokale erhvervsdrivende og laver desuden et oplæg til Silvan, Pensam og Novo om skræddersyede 
sponsorater.  
 
8. Websitets redesign –Sidsel har haft møde med Jørgen Lindemann vedr. design af ny 
hjemmeside – vi har brug for et et redesign og vil desuden have brug for nogle frivillige, der kan 
hjælpe med opdatering og vedligehold af den fremtidige nye hjemmeside. Vi vil gerne have nogle 
unge ind her til at hjælpe. Så skynd jer at melde jer til sidsel@sidselsommer.dk  Desuden vil 
trænerne få adgang til at lægge billeder ud og ændre tekst mm.  
 



9. Plan for tonen i klubben, og opførsel både på og udenfor banen. Det er blevet påpeget at nogle 
af de unge ikke rydder op efter sig, og har en dårlig tone hinanden imellem og på banen. Vi 
henstiller til at de unge i klubben taler pænt til hinanden og rydder op efter sig hvis de roder. Der 
har været afholdt fest i klubhuset, og der har været pålagt klubben en ekstraregning for rengøring. 
Den vil blive kanaliseret videre og opkrævet blandt de deltagende festdeltagere. Dette har været 
afholdt uden bestyrelsens viden og godkendelse, det ser vi med alvor på, og det vil i fremtiden kun 
være muligt med bestyrelsens godkendelse og accept. I fremtiden vil trænere og alle medlemmer i 
klubben hjælpe de unge med at finde om ikke kammertonen, så i hvert fald en venlig og 
omgængelig tone, der ikke eksluderer men inkluderer hinanden.  
 
10. Vi har bestemt at vi laver medarbejdersamtaler i fremtiden med alle fastansatte i FTK. 
 
 
11. Der vil filme på anlægget – Michael fik en henvendelse  i sidste uge vedr evt optagelse af film 
om ”stop matchfixing” – Tommy bliver informeret 
 
12. Priser indendørs baneleje -sommer 2015 - bliver kr. 100. 
 
 

Næste møde: 27. maj 2015, kl.19.30 
 
Til os internt: 
Næste møde: Søren inviteres mhp status og input for træningens plan og opstart som cheftræner. 
Og ungdomsudvalget. Sidsel ringer til Kim vedr festen og regningen og fremtidige arrangementer. 
Manglende punkter fra dette møde: jens og vedligeholdsudvalg, mere til huskelisten? 


