Bestyrelsesmøde 12.December 2017 kl 1800
Dagsorden:
1.

Økonomi på div. hold
MK, fremlagde en inde om at hold fik et budget, det blev gennemgået og ideen er god. Vi påtænker at lave en pulje man
kan søge og derved komme til ekstra stævner. Økonomi skal først på plads og alle hold skal være rigtige før vi kan
påbegynde dette tiltag. CBF står for at sende til alle trænere.

2.

Forældretrænere
Bestyrelsen beslyttede at på sigt skulle alle A hold ike have forældretrænere fra U11, der vil dog kunne laves undtagelser
men her er det hver enkelt der bliver godkendt af bestyrelsen.

3.

Talentspejdere
Bestyrelsen besluttede at der skulle findes 1-2 talentspejdere som efter aftale med træner fra en årgang skule scoute
andre klubber for spillere til klubben. Det er stadig klubbens interesse at alle byens børn skal spille i klubben men vi vil
også have mulighed for at trække talenter på sigt. MK er i dialog med 2 mulige kandidater.

4.

Trænere mangler
Der mangler trænere i flere årgange og hvis der ikke findes en forældretræner til de hold som mangler bliver vi nød til at
skære igennem og lukke for tilgang i i værste fald luke hold ned.
U15 har vi en træner som der bliver taget kontakt til af JC og herefter vil han blive præsenteret.

5.

Juga Bunito
MK fremlagde samarbejde med Juga Bonito og bestyrelsen var enige om at her skal vi satse, de komemr til byen i uge 8
og der vil være tilbud om 3 dages kursus til omkring 1500 kr pr deltager. Der bliver annonceret mere når vi når længere
frem.

6.

Unisport
Aftale om 2018 kolektion er på plads og noget tøj bliver købt i en bedre kvalitet. Kamptøj kommer der ny model men det
bliver ikke skiftet før det er nødvendigt. Derudover har vi købt for over 600.00 kr tøj i 2017 og det giver et godt unisport
sponorat for 2018.

7.

Nøgler
RS er ved at have styr på alle nøgler, MK og JC sørger for underskrifter på de sidste nøgler.

8.

Div.
KH fortalte at kommunen havde meddelt at kunstbane 2 kommer i 2020, det er sent og MK og CBF vil tage dialog med
kommunen om en mulig løsning for lån af kunsbane i eks. Hundige.
CBF fremlagde samarbejde med FCN bliver styrket og en bedre aftale er på vej
U14 elite præsentere flere nye stjerner i de kommende dage.

Alt i alt et godt møde og klubben er godt på vej til at blive til noget stort.
Deltagere:
Rune Steinfath (RS)
Allan Uttenthal (AU)
Jimi Christensen (JC)
Murat Kutuk (MK)
Christian Bødker Forsberg (CBF)
Kim Herskov (KH)
Lisbeth Nielsen (LN)

- SAMMEN ER VI STÆRKERE -

Næste bestyrelsesmøde afholdes Torsdag den 4/1 2018 kl. 18:00 i Ishøj IF´s bestyrelseslokalet

