
Referat af træner-ledermøde d. 11-9-2017 kl. 19.00. 

John Hjelm byder velkommen. 

Rasmus Møller : Der er dannet et Ungdomsudvalg bestående af  : Rasmus Møller, Rasmus`far, 

Henrik, samt Marrot. 

UUV har haft et møde og har oprettet en Facebook gruppe kun for trænere og ledere hvor der kan 

kommunikeres. 

Eventuelle emner til UUV. : 

# Administration og fordeling af baner til træning. Især mandag er der problemer. 

 Det anbefales at der lige pt. trænes på banerne ved Hallen. Der transporteres 2 5-mands mål 

derop. 

# Debat om frikontingent. Hvem skal have ? Hvordan skal det administreres ? 

Der er forslag om, at kontingenten forhøjes for dem, der ikke har forældre der yder en indsats. 

Der er forslag om, at der laves et ” pointsystem ”. 

# Afslutning for ungdom.  

RM tænker en fælles aktivitet for hele ungdom. UUV vil gerne fremadrettet tage sig af det. 

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at klubben giver 50,- pr spiller i år til 

afslutningen her i efteråret. Der opfordres til at trænerne bruger det 

afslutningsgodkendelsesskema der forefindes på hjemmesiden, ved udlæg til 

afslutningen. 

Der opfordres til at man som ny træner går på hjemmesiden www.vodskovfodbold.dk under fanen 

klubben � børneattester, læser og finder samtykkeerklæringen. Denne udfyldes og afleveres til 

kassereren, som herefter indhenter børneattest samt opretter træner/leder i KlubOffice. 

Nøgler og brikker : Der er en del nøgler og brikker ude at flyve. Bestyrelsen og Kim M finder en 

løsning, så det kun er de relevante trænere der har nøgle og brik. 

DBU-konsulent : Christian er god og meget kompetent. Hvert hold har ham i to træningspas. Et til 

observation og et til tilbagemelding. Han fungerer frem til januar 2018 og starter ved U10. De 

yngre årgange må meget gerne tage fat i ham, hvis de har brug for det. 

Efterårssæsonen slutter uge 41.  



Indendørs starter uge 43 i VKI lørdag fra kl. 8-14, samt Langholthallen fra kl. 8-14. 

Carsten Bay finder plan fra sidste år, og forsøger at rette den til, da nogle hold ikke ønsker at spille 

indendørs. 

Bestyrelsen opfordrer til at I melder jer til stævner ( stævner.dk ) dog ikke DBU/DGI…. 

Vær OBS på, at hvis man er ” sidste mand ” der forlader klubhuset, så sørg for der som minimum 

er låst og vinduerne er lukkede. 

Lås skuret med kegler osv. når du forlader det !! 

Sten : De helt små mangler tøj, når alle tager deres tøj med ved oprykning.  

John : Lav seddel på alt det i mangler, så bestiller vi. 

Tonny : Kunne godt tænke sig der var en lille folder, man som ny træner, kunne søge de 

allervigtigste oplysninger i. En ” Værd at vide ” folder…. 

Rasmus : Lad kontingenten stige 200,- pr. spiller, så alle spillere får deres egen trøje med navn på. 

Kampleder kursus til foråret. 

Trænerkursus tidlig forår 2018, evt. DBU-konsulent Christian som kursusleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Referent : Jette Philipsen. 

  

 


