
 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE 
I NUGF Viborg den 2. april kl. 18.30 

 
 
På mødet deltog: 
 
Deltager: Peder, Per, Claus, Frans – (Evan) 
Afbud: Erik, Anders, Lars 

 

1 VALG AF REFERENT 

1.1 Frans blev valgt som referant. 

2 KONSTITUERING AF DEN NYE BESTYRELSE 

2.1 Peder (sportsansvarlig), Per (klubhusansvarlig), Claus (Sponsoransvarlig), Erik (kampfordeler), Anders 
(Økonomiansvarlig), Lars (Indendørsansvarlig) og Frans (Formand).  

2.2 Evan står forsat som ansvarlig for kontingentopkrævning. 

3 ØKONOMISTATUS FRA KASSEREREN  

3.1 Økonomien er god og følger vores budget.  

4 NYT FRA KAMPFORDELER (UDSAT) 

5 NYT FRA SPORTSCHEF  

5.1 Der kan være lidt pladsproblemer, da der skal være kamp heroppe i hverdage. Der mange hold som 
træner, og vi skal derfor opfordre til, at der udvises lidt ”overskud”.  

5.2 Alle kampe for 11 mands- og 8 mandskampe er planlagt. Den 10. april kommer 5 mandsprogrammet. 

5.3 Der er ingen som træner fredag, så fredags træning kan tilbydes til dem som skal flytte deres træning 
pga. kamp. 

5.4 Vi kan også bruge banen på Viborg Katedralskolen til træning. 

5.5 Alle hold er tilmeldt, og alt er klart til foråret. Dvs. alle hold skal ud og spille kamp. 

5.6 Vi skal have fokus på vores forældre på sidelinjen i foråret. 

5.7 Der er ikke nok tilmeldinger til påskefodboldskole, så det aflyses i år 

5.8 Vi har målmandstræning, og der er 8 målmand, der har tilmeldt sig. 

5.9 Trænermanual er på vej. 

5.10 Vi skal gøre vores NUGF slides tilgængelighed for trænere, så de kan bruge dem på forældremøder. 



 

 

6 NYT OMKRING KLUB/KIOSK/KLUBHUS 

6.1 Vi har fået en kaffeautomat, som er nem og som er taget godt imod. 

6.2 Der er problemer med rengøring i omklædningsrum, og vi vil særligt have fokus på udehold, som ikke 
efterlader omklædningsrummene i pæn stand.  

6.3 Vi har søgt energispare puljen, og vi får nok svar i løbet af foråret.  

6.4 Vi køber en infoskærm, hvor det fremgår, hvilke kampe der spilles, og hvilke omklædningsrum man skal 
være i. Claus taler med Stefan, hvilke oplysninger der kan trækkes ud fra hjemmesiden. 

6.5 Per vil i gang med at indhente tegninger til overdækning af terrassen uden for klubhuset.  

6.6 Vi skal opfordre trænerne til at låse ind til materialerummet med bolde. 

6.7 Materialer: Peder og Per undersøger indkøb med materialer. Vi ændrer model for deling af bolde, hvor 
vi alle skal deles om bolde. 

6.8 I forhold til kiosken er bemandingen den samme som tidligere. Vi skal i gang med affaldssortering, og 
der er indgået aftale med skolen. 

7 NYT FRA MEDLEMSANSVARLIG 

7.1 Vi er 393 medlemmer  

8 NYT FRA SPONSORANSVARLIG 

8.1 Der kommer skilte på fredag, som kommer op i næste uge. 

8.2 Vi holder indvielse af Metropol Park den 25. april. 

9 PIGEFOBOLD (KLUBSAMARBEJDE) – ØKONOMI 

9.1 Tilbagemelding fra Idrætsrådet – Vi forbliver med at være en del af samarbejdet. 

10 EVENTUELT 

10.1 Strategidag  

10.1.1 Forslag ”bæredygtighed”. Det skal være en fredag i september evt. den 27. september 2019. 

10.2 ”Projekt 12. manden” Link: https://ryfodbold.dk/side/12-manden-0 (udsat til næste gang) 

10.3  Røgfri forening (Udsat til næste gang) 

10.4 Førstehjælpskursus – det skal fast i vores årshjul. 

10.5 Vi vil gerne have at vores værdier er mere synlige i klubben.  

 

Den 2. april 2019 

Frans Skovholm 
 


