
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i NUGF den 3. juni 2019 
 

1 VALG AF REFERENT 

1.1 Det er FSK 

2 ØKONOMISTATUS FRA KASSEREREN  

2.1 Økonomien er god også uden at vi har indregnet betaling fra sponsorer. Det ser godt ud.  

3 NYT FRA KAMPFORDELER (PROJEKT SPILLERMANUAL) 

3.1 Det går planmæssigt. Der er efterspørgsel 24/7 på kampflytning. Der er travlt. 

3.2 Der er en tendens til, at ungdomskampe ikke kan ligge i weekenden, og derfor er der meget tryk på 
hverdagene. 

3.3 Hvis sommertid bliver ophævet, så har vi et problem med aftenkampe i efteråret. Vi skal derfor 
undersøge muligheden for lysanlæg. Frans hører Evan. 

3.4 Vi har haft problem med adgang til omklædning 5 og 6, som var låst. 

4 NYT FRA SPORTSCHEF  

4.1 Vi har udfordringer med overgang 12 til 13 pga. FKV. Det er drøftet at lægge årgangene sammen fra jul 
af og at de skal træne sammen i efteråret. 

4.2 Der er mange efterskoledrenge på (årgang 03). Enten skal de slås sammen med årgang 02 eller kan de 
slås sammen med en anden klub - Holdsamarbejde. Der er ingen træner til dette holdsamarbejde. Det 
kan overvejes. 

4.3 Det skal overvejes, om årgang 02 skal slås sammen med seniorerne. Der skal være en afklaring inden 
den 10. juni. 

4.4 Trænermanual er på vej. Der mangler grafisk opsætning af øvelser. (Skal på som et punkt til 
strategidagen). Den kommer til opstart 2020. 

4.5 Vi har modtaget henvendelse fra ÅB, Silkeborg og Midtjylland vedrørende flere af vores spillere på U12 
og U13.  

4.6 Der er dommerkursus for forældre 

4.7 Der er minimagi til de mindste årgange 

4.8 Vi skal have fundet en ny målmandstræner 

4.9 U5 og U6 årgange forventer, at der er en træner fra klubbens side. Vi er en klub båret at frivillige og 
forældre. 

5 NYT OMKRING KLUB/KIOSK/KLUBHUS  

5.1 Vi har haft et tyveri, men der blev alene stjålet et par colaer. 

5.2 Vi har fået nyt pokalskab. Det er blevet rigtig flot. 

5.3 Vi skal have lavet en plan for nyt køkken. Vi laver en plan på strategidagen.  



 

 

5.4 Det var en rigtig god sportsfest. Det var en succes med den interne turnering. Vi var ca. 170 til spisning. 

5.5 Vi skal overveje en klubdag, hvor alle spillere inviteres til et socialt arrangement. Vi kan eventuel 
overveje et fælles jule arrangement. 

6 NYT FRA MEDLEMSANSVARLIG 

6.1 Vi er ca. 430 medlemmer. 

7 NYT FRA SPONSORUDVALG 

7.1 Vi skal have sat en ny dato for næste netværksmøde. 

7.2 Vi skal have aktiveret forældrene til vores medlemmer til at støtte vores sponsorer. 

7.3 Der skal udvikles et rengøringskoncept til skilte. 

8 PIGEFOBOLD (KLUBSAMARBEJDE) 

8.1 Der blev kort orienteret om samarbejdet. 

9 UDLEJE AF BANER I SKOLENS ÅBNINGSTID – ALLOKERER INDTJENING TIL VEDLIGEHOLD? 

9.1 Vi lejer som udgangspunkt ikke banen ud i skoletiden – vi har henvist til Rikke Tinggård. Det bliver ikke 
et problem fremover. 

9.2 Vi har lejet ud til Bjergsnæs og Viborg Kommune (Landshold U17 træning). Vi indgår i en løsning med 
Nordre skole om, at indtægter fra udlejning i skoletiden går til renovering af anlægget.  

9.3 Erik sendte en opfølgende mail med følgende ordlyd: 

”Ved nærmere eftersyn har Bjergsnæsskolen betalt os for leje i skoletiden. Det samme gælder Viborg 
Kommune ifm U17 landsholstræning i skoletiden. I begge tilfælde har skolen på forhånd accepteret 
bookingerne. Vi har stået for velkomst og praktiske informationer”  

9.4 Frans vil drøfte videre med Nordre Skole. 

10 STRATEGIDAG 

10.1 Emne til strategidagen ”Projekt 12. manden” Link: https://ryfodbold.dk/side/12-manden-0  

10.2 Vi holder strategidag den 27. september kl. 14.30. 

10.3 Peder og Evan vil arbejde på en ny medlemsundersøgelse til strategidagen. 

10.4 Tema på strategidagen er bæredygtighed -Et nyt årshjul 

10.5 Vi skal have et indlæg fra e ekstern – vi skal have lavet drejebog for de enkelte opgaver. 

10.6 Hvordan får vi uddelegeret opgaverne til de frivillige. 

11 EVENTUELT 

11.1 Røgfri forening (Peder) 

11.2 Hvornår skal vi have sort dommer på – eventuelt ved 8 mands fodbold. Vi beslutter os for, at der skal 
være dommer på alle vores kampe fra U11. Vi starter fra sommerferien. 



 

 

 

Frans Skovholm 

 

 


