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John Hjelm bød velkommen til mødet. Ikke så mange fremmødte som forventet. 

Standerhejsning for ungdom er d. 4-3 kl. 10.00 De allermindste (U 5+6+7 ), starter nok først ca. 1-4 

Kim O fortalte lidt om den ny hjemmeside, hvor der nu ligger ind og udmeldelsesblanketter klar,  

og om hvordan kontingentopkrævning kommer til at køre fremadrettet. Man kan nu tilmelde 

girokortet til PBS. 

 Kim O bad også trænerne om oplysninger om dem selv på en mail ( navn, adresse, mailadresse, 

mobilnr og fødselsdato ) således, at de kan registreres i vores nye styresystem Kluboffice. 

Conventus er udfaset og Kluboffice bliver det ny system fremadrettet. 

Hvad er trænerens ansvar i forhold til betaling af kontingent ? Betaler et medlem ikke kontingent 

rettidigt, får medlemmet to rykkere og derefter en mail om, at medlemmet spærres på holdkortet 

indtil det forfaldne beløb er indbetalt. I samme forbindelse får træneren info om spærringen. 

Træneren må tage kontakt til Kim O hvis der er særlige omstændigheder omkring et medlem, der 

kan udløse ændret betaling. 

Holdtilmeldinger er fra 22-2 til 15-3 ?? Gerne så hurtig besked til Svendsen som muligt. 

Der skal snarest laves en materiel og tøj gennemgang, så der kan bestilles det, der mangler inden 

sæsonstart. Carsten Bay er tovholder. 

Vodskov Fodbold projekt 2,0 ( update ). 

Der opfordres til at trænerne på opstartsmøderne varsler forældrene til at deltage aktivt i 

klubbens udvalg feks. 

Det kan være i sponsorudvalg, ungdomsudvalg, ad hoc opgaver så som julekalendersalg, hjælp ved 

stævner osv. 

Det kunne også være hjælp i de helt små årgange, hvor der er rigtig mange til træning. 

Klubben vil holde ” kampleder- kursus ” en aften i maj for forældrene. Det bliver en hverdagsaften 

og strækker sig over en tre-fire timer. 

Kunne der laves en plan over hvem der træner hvor om mandagen på anlægget ? Der er rigtig 

mange der træner mandag ( især de helt små ) og det gir en del udfordringer.  



������ ����� ����� ��� ��������� �� ������ 

JH opfordrer til, at vi ikke selv står for indendørsstævner i VKI næste år, men i stedet bare 

tilmelder os de indendørsstævner der ellers er her omkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent : Jette Philipsen 

 


