
Bestyrelsesmøde d.15-9-2022 KL. 18.00 

 

Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Niels Hejslet, Bubsi, Helle 

Ullerup. Afbud fra Anne Sørensen. 

Sted: Klubhuset 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Opfølgning på referater, siden sidst, sociale medier, nyt klubhus / nye baner, samt årsplan. 

Pkt. 2.Økonomi 

Pkt. 3.Div udvalg 

 •EGIF 

 •Fundraise 

 •Presse 

 •Klubhus (drift) 

 •Oldboys 

 •Senior 

 •Ungdom 

Pkt. 4.Indkommen post. 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

  

Pkt. 1. Opfølgning på referater, siden sidst, sociale medier, nyt klubhus / nye baner, 

samt årsplan. 

• Alle har godkendt referat pr. 24/8, arkiveret og lagt på SoMe. 

• Årsplan gennemgået. 

• Pertti vil bede EIC om at få andre omklædningsrum end de anviste da bruserne er 

defekte. 

• Pertti, fremlagde alternative tilbud på låsesystem. Vi tjekker vores økonomi. 

• Bubsi har fået den nye bande fremstillet, skal stilles op. 

• Pertti, følger op på markisen. Pertti prøver at overføre opgaven til Ole B. 

• Vi skal have skilt op ved indkørslen og stien ved jernbanen. Pertti snakker med Ole. 

• Pertti kontakter Sten med henblik på ham og Ole afslutter tømre. 

• Pertti, har styr på vagter til OK vagterne. 

 

 

 

 



Pkt. 2 Økonomi 

• Økonomien følger stadig budgettet. 

• Kontingent indbetalingerne hænger lidt både hos senior og ungdom. 

• Kurt indhenter tilbud på udskiftningsbokse, deadline 1/10 pga. tilskud fra EGIF. 

• Vi afventer vores andel af elregningen og vandregning fra fodbold. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Referat er rundsendt til bestyrelsen. 

Fundraise 

• Mras har forlænget elitekontrakt, vi takker mange gange. 

• Sponsorkontrakten med Event Consult er til overvejelse. 

Presse 

• Intet nyt, alle presse meddelser bliver brugt, godt arbejde af Paul Erik. 

 

Klubhus (drift)  

• Vi har fået skriftligt tilsagn af gratis levering af granit af kommunen til fronten af 

klubhuset. 

• Flisearbejdet er færdigt, ser rigtig godt ud.  

Oldboys 

• Kassebeholdningen er på 5.000 kr. 

Senior 

• Der har været fællesspisning og spillermøde. 

• Første afstemning til ”Årets Spiller” er afholdt. 

• Vi bestiller bus til Holstebro kampen. Bubsi bestiller. 

• Jens Andersen har rundet 300 kampe og fik gave. 

• Der skal strammes op på kamprapporter, der er for mange fejl. Det kan koste 

pengebøde og/eller points. 

Ungdom 

• Stævnet gik godt, desværre meget hårde baner. Mange tilskuere hele dagen 

igennem. 

• D.17/9 turnering i Hundested. Vi har U8 med for første gang. 

• Alt er på plads til Englandsturen. 



 

 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• 10/8 – DGI, kursustilbud ”Uddannelse i frivillighed” Deadline overskredet. 

• 15/8 – DEKI, faktura på bestilte varer, sendt til Niels. 

• 25/8 – EGIF, tilbud om salg af Julelodder for Børnehjælpsdagen. Vi takker nej. 

• 25/8 – DRU, information om antidopinguddannelse. 

• 25/8 – DRU, opfordring til at filme ift. spillere til brug til ”Trænerens dag” d.7/10. 

Bubsi sørger for at filme. 

• 26/8 – EGIF, nyt medlemsblad ”Sport”, lagt på SoMe. 

• 2/9 – Fa. Kommune, tilbud om Conventus kursus i efteråret. Fie og Helle deltager, 

Kurt tilmelder dem. 

• 7/9 – DRU, tilmelding til Pokalturnering, deadline 25/9. Fie, tilmelder pokalturnering. 

• 7/9 – DRU, dato for parlament 2022, d.19/11 kl.10-16 i Nyborg. Vi finder ud hvem 

der deltager senere. 

• 8/9 – Fa. Kommune, tilbud om gratis stole fra FIC. De var væk dagen efter. 

• 9/9 – Fa. Kommune, opfordring til nomineringer til ” Årets Igangsætter” hos DGI, 

deadline d.14/9. 

• 12/9 – Fredericia Eliteidræt, invitation til Trænerforum d.6/10. Tilmelding senest 

d.30/9. Bubsi deltager, vi beder Steve om også at deltage. (Seniorudvalg) 

 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Ingen 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Forslag om at få lavet en præsentationsvideo, Fie tjekker pris på profilering. 

• Næste møde d.27/10 kl.18.00, Kurt bestiller mad. 

 

Mødet afsluttet kl.21:06 


