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Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. november 2022 

 kl.18.00-19.30 i klubhuset 

(Efter bestyrelsesmødet gennemføres budgetmøde 2023) 
 

4. december 2022 

 

Referat 
 

Deltagere:  

Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Thomas Brøgger, Thomas Bahn 

Jespersen, Sten Skærbæk, Pernille Thomsen, Paw Hagstrøm og Kenneth ”Volle” 

Voldstedlund. 

 

Afbud: Ingen.  

 

1. Indledning 

a. Ingen bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde (4. oktober 22).  

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Status vedr. ny tøj- og materialeleverandør 

Forhandlinger med en ny tøj- og materialeleverandør er ved at være 

afsluttet. Aftalen offentliggøres når alt er på plads.  

b. Fremtidig samarbejdsklub 

Forhandlinger om en aftale med ny samarbejdsklub fortsætter.  

 

3. Nyt fra næstformanden 

Nil.  

 

4. Nyt fra kassereren 

a. Regnskab 2022 (JAN-NOV) 

Der er øget kontingentindtægter og øget samlet omsætning i forhold til 2021. 

Der forventes et overskud i 2022, og der kan sættes et beløb af til at fejre 

klubbens 50 års jubilæum i september 2023.  

b. Kommunens tilskud til klubben forventes at blive mindre i 2023.  

 

5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig 

Strategiseminar i uge 42 blev udsat. Ny dato tilgår.  
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6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig 

a. Der er sat en konkurrence i gang omkring billetter til DBU fodboldskole 2023.  

b. Der ses på om klubbladet ”Halvleg” kan øges i antal sider og udvalget 

forbereder en jubilæumsudgave i 2023.   

 

7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

Der ses på antal hold i afdelingen i den kommende sæson, - især afhængig af antal 

spillere.  

 

8. Nyt fra herresenior 

Der er stor fokus på justeringer i trænerteamet.   

 

9. Nyt fra herreungdom 

a. En klubmaskot i voksen helfigur er under udvikling. Det blev godkendt, at 

udvalget kan indhente tilbud fra flere leverandører eller fortsætte med det 

præsenterede tilbud.    

b. DBU fodboldskole 2023 er fortsat under forberedelse.   

c. Toptræning er startet.   

 

10. Materialer 

Nil.  

 

11. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 26. januar kl. 18.30 i klubhuset (er booket). 

b. Generalforsamling 2023: torsdag d. 23. februar kl. 19.00 i klubhuset (er booket).  
 

12. Eventuelt  

Nil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: Chris 
  

 

 


