Dagsorden
HUNDIGE BOLDKLUB
Ungdomstrænermøde
Mødeleder: Jan H. Andersen
Referent: Henrik K. Jessen
Dato og tidspunkt: 26-05-16
kl:17:00-18:30

Dagsordenspunkt:
1. Tilmelding efterår – Niveau
og spilletid hjemmebane.

Tilstedeværende: Anders, Dennis, Daniel,
Mads, Henrik, Jan, Gopi, Kenneth og Henrik
Fraværende: Nicolas, Steffen, Peter, Lars,
Stig, Anja, Mick, Kaj

Konklusion:
Tilstedeværende trænere ytre
ønsker omkring tilmelding og
niveau, samt ønske om
kampdage.

Ansvarlig:
Alle

Der er bred enighed om, at
de trænere som ikke er
dukket op til mødet, må tage
de tider og baner som er til
overs.
2. Træningstider Efterår.

Trænerne oplyste deres
ønsker om træningsdage og
tider. Se liste vedhæftet
referat. De hold der ikke har
indmeldt bedes gøres det
hurtigt til Jan.

Alle

3. Økonomi og
Kontingentbetaling.

Nyt tiltag omkring
betalingsservice, hvis man
tillmelder sig, er man med i
lodtrækningen til gavekort.

Alle

Holdningen fra bestyrelsen er
også, at betaler man ikke sit
kontingent, vil man blive
udmeldt af klubben kort tid
efter betalingsfrist. Trænere
adviseres inden. Tiltaget om
yderligere stramning skal
fortsat ses i det store
tidsforbrug. Vi vil hellere
arbejde for og bruge tid på
dem der betaler end dem der
ikke betaler. Det syntes vi
også er mest fair.
Bestyrelsen takker for
trænernes indsats omkring
opfølgning på kontingent
inddrivningen
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4. Trænerkurser

Klubben opfordrer alle
trænere til at man tager
relevante trænerkurser.

Alle

Klubben betaler gerne hvis
ønskerne harmonerer med
trænerrollen/hold og niveau.
5. Udstyr

Klubben har investeret i nyt
udstyr, som vil blive
opbevaret i dommerrummet
fremover. Der er tale om 5
stk frisparks figurer.
Yderligere agility udstyr er
også på vej.

Alle

6. Holdpenge kan øges, hvis
alle betaler kontingent.

Bestyrelsen er enige om, at
hvis alle spillere på et hold,
har betalt kontingent til
tiden, vil holdets kasse få
yderligere 300,- til rådighed.

Jan

7. Tilmelding til
betalingsservice

Der trækkes lod om gavekort
på de spillere der tilmelder
sig automatisk betaling via
betalingsservice

Jan

8. Klubbens drejebog

Klubbens nye drejebog, er
snart klar til at blive
udleveret til alle trænere og
ledere i klubben.

Jan

Denne drejebog vil være et
opslagsværk, hvis man har
spørgsmål til klubben regler
og virke.
Drejebogen er ca. på 30 sider
og indeholder en række
oplysninger der kan en fordel
at kende som træner eller
frivillig i klubben. Plane er
den opdateres en gang om
året, men løbende på
hjemmesiden
9. Kommunens levering af
borde/bænke.

I denne uge kommer der nye
borde bænke system, som vil
blive et godt aktiv for
klublivet og de gæster som
besøger til arrangementer og
sociale tiltag før og efter
kampene.

Alle

10. Nye sponsorvæg

Der kommer en ny
sponsorvæg på skuret ude
ved P-plads på væg hvor
postkasse p.t er opsat.

Alle
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Arealet der er tænkt anvendt
er 5m x 1,8m og der vil være
plads til 15 sponsorplader.
Afventer kommunen
klargører.
11. Nyt navn til området
omkring klubben.

Dennis foreslår at man
navngiver området på ny og
ikke kalder det ”Hundige
Boldfælled”.

Dennis

Der udskrives en
konkurrence, hvor man kan
komme med forslag til et nyt
navn. Henrik slår
konkurrence op på
hjemmeside
Vindernavnet bliver
offentliggjort ca. 1 august
2016.
12. Protester

Der har på det sidste været
mange klager og protester i
forbindelse med kampe.

Jan

En protest koster klubben
750 Dkr og en protest skal
være skriftligt og
velbegrundet inden den evt.
sendes til SBU. Det skal
overvejes om der er
besværet værd, da der skal
meget håndgribelige beviser
til at vinde en protest. Der
har været en del sager, hvor
indstillingen var, at der skulle
protesteres, men efter at
have overvejet igen, er
ønskerne frafaldt.
Man kan dog give
bemærkninger til en kamp
om særlige forhold der kan
indsendes til SBU, men
kampens resultat ændre
ikke.
13. Eventuelt.

Dennis har bemærket, at der
kører lastbiler rundt om
aftenen, ved kunstbanen på
udenlandske plader.

Dennis

Dennis forslår, at de små mål
låses sammen med kæder og
en kodelås.
Trænerne som bruger målene
låser dem op og Dennis
sørger så for låse dem
sammen om aftenen.
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Der undersøges omkring
muligheden.
Der vil også undersøges
omkring DNA mærkning af
målene, for yderligere at
sikre dem.
GIC tages med på råd. Jan
kontakter kommunen

Jan

Dennis bemærker yderligere,
at der er nogle kanter på
Kunstbanen, som ikke er
limet ordenligt fast.
Dette undersøges med GIC.
Jan følger op.

Jan
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