
Referat af bestyrelsesmøde 17/11 
 
Tilstede: Jens Larsen (JL), Jeanne Laisbo (JeL), Sidsel Sommer (SS), Ole Skjold-Hansen 
(OSH), Signe Versterre (SV) ref. 
Afbud fra: Stig Frederiksen (SF), Henrik Fehrn (HF) 
 

1. Afrunding af formandens afgang 
Formandens udmelding i nyhedsmailen til medlemmerne blev kort berørt uden 
yderligere kommentarer. 
Bestyrelsen takker Michael for hans tid som formand og de opgaver han har løst 
for klubben. 
Formandens opgaver varetages af medlemmer af bestyrelsen indtil næste 
generalforsamling jf. tidligere bestyrelsesreferat d.21/9-15. Klubben tegnes indtil 
generalforsamlingen af kasserer (JeL) og vedligeholdelsesudvalgsformand (JL). 
Revisorerne er blevet forelagt ovenstående uden yderligere kommentarer. 
 

2. Økonomi status 
Al træningskontingent er opkrævet på nær motionist søndagstræning. Der 
trækkes pt. 250-300.000kr på vores kassekredit. Medlemmerne skylder klubben 
25.000kr som opkrævningsudvalget kæmper for at få ind. Merete Lund gør et 
kæmpe stykke arbejde for dette. 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få registreret deres Dankort i 
klubmodul, så bliver opkrævningerne betalt rettidigt. Hvis der er registreret 
Dankort får man også bedre betalingsbetingelser i form af længere betalingsfrist. 
 

3. Sponsor udvalget: OSH har afholdt møde med Tommy. Der er gang i flere tiltag. 
Der bliver blandt andet oprettet en sponsorvæg som skal fungere som en aktiv 
væg for sponsorerne. OSH har aftalt møde d.18/11 med Nordea omkring 
fondsansøgning, da Tommy tidligere har søgt, men fået afslag. OSH arbejder 
målrettet videre med både sponsorer og fondsansøgninger. 
SF og HF er i gang med at forhandle boldaftale for de næste 2 år. 
 

4. Målsætningsdebat 
Bestyrelsen har måttet udsætte en planlagt målsætningstemadag og har i 
perioden haft mulighed for at kigge på tilbud fra DGI og DTF. DTF tilbyder gratis 
konsulent bistand og tilbuddet er målrettet det nuværende behov.  



DGI tilbyder konsulent bistand til optimering af de administrative arbejdsgange 
og optimering af medlemsrekruttering til en egen betaling på 2000kr. DGI 
tilbuddet er interessant og vi er i gang på KidzTen området, men dækker ikke det 
nuværende behov for udarbejdelse af målsætning, vision og strategi.  
SV kontakter DTF om møde hurtigst muligt. 
 

5. Cheftræner ansættelse, oprettelse af udvalg 
Der oprettes udvalg, der skal udarbejde jobopslag til godkendelse i bestyrelsen. 
Udvalget sammensættes med bred repræsentation fra klubbens grupper. 
Der skal findes deltagere fra: Ungdomsudvalget, Motionistudvalget, senior 
1.holds truppen. SV er udvalgsansvarlig og JEL og Truls inddrages som 
konsulenter i kraft af deres ekspertise omkring ansættelse af medarbejdere samt 
indholdet i jobbet.  
 

6. Motionist udvalget 
Der er planlagt aktiviteter for resten af indendørssæsonen. 
Udvalget ønsker at oprette motionisttræning 8 gange hen over sommeren med 
nogle juniorer som trænere. Træningen skal fungere uden tilmelding lidt ligesom 
træningen for nye medlemmer. 
Udvalget ønsker at det koordineres således at finalerne for klubmesterskaberne 
ikke falder sammen med klubbens træningslejr. 
 

7. Vedligeholdelsesudvalget 
Næste møde er d.3/12 og dermed også den årlige julefrokost for udvalget. 
HVT har fået bevilget energibesparende lys til deres indendørshal via en fond i 
kommunen. FTK kan ikke søge fonden, da størstedelen af vores hal ikke ejes af 
kommunen. Der kigges derfor på andre fonde som vil støtte energibesparende 
tiltag i FTK. 
 

8. Kommende bestyrelsesmøder:  
Tirsdag d.8/12-15 kl.19 
Tirsdag d.5/1-16 kl.19 
Tirsdag d.2/2-16 kl.19 
 

9. Eventuelt 
 


