
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
Fra NUGF Viborg den 13. august 2019  

 
Deltagere: Hele bestyrelsen var samlet samt Evan som medlemsansvarlig. 

 

1 VALG AF REFERENT 

1.1 Frans blev valgt som referent 

2 ØKONOMISTATUS FRA KASSEREREN  

2.1 Vi har en god økonomi, som er tilfredsstillende. Sponsorerne giver i år et mindre underskud pga. 
etableringsomkostninger, men det tjenes længe ind de kommende år. Vi har en god økonomi. 

3 NYT FRA KAMPFORDELER  

3.1 Alt er ved det gamle. Alle kampe er fordelt. Der kommer en ombrydning til efteråret, hvilket giver et 
problem. Alle vil spille mandag til torsdag. Der er masser af plads fredag og i weekenden.  

3.2 Skal serie 2 piger træne ude i B67. 

3.3 Vi skal opfordre til at de ældre årgange (ungdom) skal spille i weekenden. 

3.4 Kan træningen flyttes til Katedralen – det vil blive undersøgt. 

4 NYT FRA SPORTSCHEF  

4.1 Det kører med holdtilmelding. 

4.2 Vi har lukket u17 drenge ned og åbent et U19 hold. 

4.3 Målmandstræner er stoppet og vi mangler en træner. Der har været 8 – 10 målmand tilknyttet. 

4.4 Vi har indgået træneraftale med nye trænere til seniorerne. Det overvejes, at der skal etableres 
inspirationstræning for trænerne. 

4.5 Der er flere på U 13 og U14 som er kommet på T+ træning i FKV. Der er 1 på U11 topcenter og vi skal 
undersøge om der nogen til U10 topcenter. 

4.6 På U19 er der etableret et holdsamarbejde med Foulum, hvor vi får halvdelen af kontingentet. De havde 
først problemer men nu er de 21 til træning.   

5 NYT OMKRING KLUB/KIOSK/KLUBHUS  

5.1 Der er styr på personalet til kiosken. 

5.2 Vi vil gerne have lavet nyt køkken til vinter. Vi har haft sendt en ansøgning til kommunen omkring 
tilskud til klubhuset. Ansøgningen er under behandling i kommunen, og det er usikkert om vi får et 
tilskud.  

5.3 Bestyrelsen er enige om, og har truffet en beslutning om, at vi skal have udskiftet køkkenet i klubhuset 
til vinter.  

5.4 Vi har modtaget et tilbud fra Invita og vi vil indhente et tilbud mere på samme kvalitetsmæssige vilkår. 
På næste bestyrelsesmøde forelægges tilbuddene og vi vil herefter træffe beslutning. 



 

 

5.5 Vi skal have indhentet priser på lysanlæg. Lars vil undersøge det nærmere og spørge Henrik Nørgaard 
fra U11. 

6 NYT FRA MEDLEMSANSVARLIG 

6.1 Vi har haft lidt udmeldinger pga. Viborg Q og VFF Elite, hvor vi har en lille tilbagegang. Vi er nu 416 
medlemmer. 

6.2 Trænerne skal være opmærksomme på at holde vores hjemmeside opdateret. 

7 NYT FRA SPONSORUDVALG 

7.1 Alle sponsorer har modtaget fakturaer, og vi holder snart møde i sponsorudvalget igen. 

7.2 Vi har kun 1 sponsorplads tilbage.  

8 BETALING AF UNGE TRÆNERE  

8.1 Vedhæftet oplæg til retningslinjer. 

8.2 Peder vil udarbejde nyt oplæg til retningslinjer, hvor nedenstående minimum indgår: 

 - Det skal være fra U13 årgangen. Der skal være et behov  
 - Bestyrelsens sportsansvarlige skal være ansvarlig for tilknytning  

- De skal aflønnes med enkelt beløb forslag kr. 2000 for halvsæson (under 18 år ) og kr. 4000 for 
halvsæson over 18 år. 

  

9 PIGEFODBOLD (KLUBSAMARBEJDE) 

9.1 Det er kl. 18 – 19.30 på torsdag at det nye Viborg Q bliver præsenteret. 

10 PLANLÆGNING AF TRÆNERMØDE 

10.1 Vi holder Trænermøde den 2. oktober kl. 18.00. Af hensyn til spisning skal de tilmelde sig.  

11 STRATEGIDAG 

11.1 Aftalt til den 27. september 2019 – hvor vi planlægger dagsorden til trænermøde. (ÆNDRET til den 13. 
september) 

11.2 Digital brugerundersøgelse bestilles fra DBU af Peder. 

11.3 Bæredygtighed. 

12 EVENTUELT 

 
Yderligere emner til dagsordenen modtages gerne.  
 
 
Bh. Frans 
 


