
Bestyrelsesmøde 30/8 2016 
 
Deltagere:  Truls, Kim og Mette den første time,  Jeanne, Jens, Lars og Sidsel 
 
Dagsorden: 

1. trænerteamet fremlægger deres status og plan for indendørs 
2. økonomi 
3. IT 
4. Spørgeskema 
5. Evt 

 
Ad.1  
Trænerne har lavet en lille statistik over medlemsantal, som kan fås af Truls. Dejligt at se at vi 
har fået så mange nye unge spillere i klubben.  Desværre siger vi også indimellem farvel til 
nogle spillere, men vi får pt,. flere ind end vi mister.  
 
Der er en god stemning, og de sociale arrangementer som Mette har skabt har stor tilslutning, 
og er med til at sørge for at spillerne bliver i klubben. 
Vi har brug for flere frivillige, og trænerteamet vil lave en liste over de områder vi har brug for 
hjælp til. Vi vil lave et sjovt event, hvor motionisterne skal spille mod de unge, og hermed 
både møde hinanden på banen og til et hyggeligt spisning bagefter. På den måde vil vi forsøge 
at skabe et samarbejde på tværs af klubben, så der er er så stor en grøft imellem motionister 
og juniorer. Der er ca. 200 medlemmer der modtager træning. 
Kunne vi lave et tilbud til de lokale firmaer og håndværkere, om et medlemstilbud i FTK om at 
komme billigt at træne i de tidlige morgentimer f.eks. 5-9 evt. med en træner? 
Mette vil lave et KidzTen udvalg så hun har en samlet gruppe hun kan trække på af de 
forældre som altid er meget aktive i klubben.   
 
Ad.2  
økonomi – det ser lidt bedre ud end sidste år. Vi har ikke trukket så meget på kassekreditten. 
Vi regner med at trænerteamet få boostet tilgangen af medlemmer endnu mere i kommende 
sæson, og skal have skabt en mulighed for at man udefra kan booke vores baner til en lidt 
højere pris end medlemmerne. Det kan også  være med til at skabe et bedre flow. 
 
Ad.3 
IT – vi har opsagt klubmodul og indgået aftale med et nyt firma som Hareskov Værløse også 
bruger - Athliit. Det er den klart mest moderne løsning, der bedst dækker vores behov, og den 
virksomhed med flest "muskler" til videreudvikling af løsningen. Vi får indflydelse på den 
fremtidige udvikling, hvilket vi ser som en fordel. Derudover kan vi ligesom Hareskov-
Værløse være med til  at udvikle systemet til vores behov. Vi vil kunne sælge "billetter" til 
træning og kan se billetter på en smartphone, tablet osv., og vi er overbeviste om, at vi med 
dette, vil få et bedre cash flow , og ikke skal rykke vores medlemmer for udsendte fakturaer, 
da medlemmerne betaler før de kommer til træning. Vi glæder os til at få det implementeret, 
og den nye hjemmeside vil blive lavet i løbet af oktober måned. Mere herom senere. 
 
 
 



Ad.4 
Spørgeskema – der er sendt spørgeskemaer ud til alle juniorer, og vi glæder os til at høre 
hvad de har at sige om klubben og træningen. Hvis du er forældre til en juniorspiller så må du 
meget gerne lige få sat dig sammen med dem og udfyldte det, så vi kan få analyseret svarerne 
inden indendørssæsonen går igang. 
 
 
 
 


