Referat bestyrelsesmøde tirsdag 17/8 2010, kl. 19.00 på Skovvang Stadion
Deltagere:

Deltog ikke:

Ivan Skov
Niels Leegaard
Frederik Knudsen
Helle Balle
Brian Falk
Erik Drejer
Flemming Kirkskov
Anna Toftegaard
Anthony Rouse
Ulrik Lassen
Flemming Bærentzen
Ole Chr Larsen

IS
NL
FK
HB
BF
ED
FK
AT
AR
UL
FB
OL

Palle Petersen
Stefan Skov
Peter Voergaard
Erik Starberg
Steffen Jacobsen

PP
SS
PV
ES
SJ

Sub Referent

Referent

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra 8. Juni 2010
3. Økonomi. (PV/AR)
a. Referat af økonomiudvalgsmøde af 22. juni 2010. (PV)
b. Resultatopgørelse pr. 31. juli 2010.
c. Trænerlønninger.
d. Budget 2011
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

”Fremtidens AFK”
- herunder drøftelse/beslutning om en ”Ungdomskonsulent”
AFK´sbaneforhold (PV/IBS)
Projekt ”Nyt Klubhus” (PV/IBS)
Cafe udvalg (SJ/PP)
a. Referat fra CAFE-udvalgsmøde den 3. august 2010
b. Brug af cafeteriet – logbog?
Forretningsfører (PP)
Eliteafdelingen (NL/IBS)
- herunder orientering om ungdomsspillere/samarbejdet med FCN.
- . Orientering om opstart 2. divisionsholdet sæson 2010/2011.
Ordensreglement/Skovvang stadion (IBS og evt. OCL)
Indkøbsudvalg (AT)
Korte orienteringer fra afdelinger/udvalg.
Efterretningssager
a. Klubseminar/Børnefodbold (opfølgning)
b. Udskiftning af holdbilleder i klubhusets entre (BF)
c. Indkøb af vaskemaskine/tørretumbler (AT/IBS)
d. Nål/Diplom for evt. æresmedlemmer i AFK (IBS)
e. AFK´s indlæg ved Rotary den 7. juni 2010
Eventuelt
- Afslutningsfester?

15.
- Planlagte møder
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1. Dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi

4. ”Fremtidens AFK”

5. AFK´s Baneforhold

6. Projekt ”Nyt klubhus”

7. Cafe udvalg

8. Forretningsfører

9. Eliteafdelingen

Dagsordnen blev godkendt.
Referatet godkendt
a. Resultatopgørelse pr. 31. Juli 2010
AR gennemgik resultatopgørelsen.
- Efter forlydende vil Allerød-ordningen næste år igen blive minimeret.
- Der savnes indbetaling fra flere sponsorer, herunder også Erhvervsklubben (+ forårsbonus til spillere),
Nye sponsorer er også på vej hvilket er positivt
- Der er p.t. store kontingentrestancer for 2. halvår’s indbetaling var i juli. Nyt udtræk køres.
Der var enighed om, at afdelingsformænd og holdledere skal aktiveres for at få inddrevet restancerne. (AR)
- Der henligger stadig nogle indmeldelser samt udmeldelser som skal håndteres.
b. Trænerlønninger
Nye afregningsform skal drøftes med de berørte trænere (JJ/NL, Senior 1 trænere og ØKU)
c. Budget 2011
Budget for 2011 skal der arbejdes på og snarligt møde vil blive indkaldt til af AR/PV
d. Bank.
Vi har p.t. en god sum penge i bankbeholdning og har fået arrangeret en bedre rente
a. FK gennemgik plan og oplæg til ansættelse af en Ungdomskoordinator, som skal støtte klubbens mange
ungdomstrænere, også pigetrænere, i den daglige træning. Endvidere skal klubbens ”røde tråd” sikres i
alle årgange. Omkostningen fordeles mellem afdelingerne.
Allan Garflet er ansat indtil videre til 31/12-2010 hvorefter evaluering skal foretages.
FK vil i efteråret følge Allan i hans virke og koordinere aktiviteter med trænere m.m.
b. AT gennemgik ideen med sociale tiltag /forældre netværk.
En ide kunne være at der skal være en social ansvarlig pr. årgang/årgange.
Her evt. kreere en folder med ideer for hvad man kan gøre for de enkelte hold, årgange, klubben.
AT (formand), BF, HB og ED skal starte et ”Social udvalg” op.
a. IBS redegjorde for AFK´s Baneforhold efter Allerød kommunes anlægsstop.
b. Møde har været afholdt i august med Peter Nilsson og Kaj Raun.
Overordnet er der i år eftersået hvilket kan ses, men det kræver samtidig der bliver vandet en hel del.
Banerne ved Poppelvej (4/5) inddrages tidligst til nyt Plejecenter sommeren 2011 og måske senere.
c. Anvendelse af klubhus/omklædning om fredagen på Skovvang blev heftigt diskutteret.
d. Materialeforhold (kontainer) ved Lillerød Skole afventer Peter Nilsson kontakter Helle Balle.
P.t. har firmaet Alectia, der projektere dette sat det på Standby indtil 2012.
Tidligere status om kommunens anlægsstop og forventet nyt klubhus tidligst i 2013/14 holder stadig stik.
Ideer om alternativ / privat finansiering inklusiv Storsponsorater blev diskutteret.
Næste møde for Klubhus-udvalget er ligeledes sat i bero.
1. Omkring hjemmekamp vil en bemandingsplan blive etableret, således øl/pølseboder dækkes ind
2. Referat fra CAFE-udvalgsmøde den 3. august 2010 udsendt
3. Brug af cafeteriet – logbog? Dette som en ide grundet de sidste kendte omstændigheder, hvor det efter
brug, blev efterladt uden nogen rengøring overhovedet hvilket aldrig må gentages.
Omkring bemanding af Cafeteriet kunne en ide være også her at anvende forældre netværket.
Pga. PP´s fravær var der ingen orientering fra forretningsføreren.
a. Herunder orientering om ungdomsspillere/samarbejdet med FCN.
NL viderebringer en liste til Sportschefen over ungdomsspillere der p.t. er tilknyttet FCN/Farum på den
ene eller anden måde, for at få verificeret hvor de reelt er tilknyttet.
b. Orientering om opstart 2. divisionsholdet sæson 2010/2011.
Spillertruppen er meget ungt, med kun 3 mand over 23 år.
En del ”hit and hope” spillere er tiltrådt udefra og en evaluering af truppen foretages på et møde 19/8
hvor NL også deltager. Vi skal samtidig lære af tidligere erfaringer omkring spillertrup sammensætninger
kombineret med klubbens strategi mht til at opbygge egne spillere.

10. Ordensreglement
Skovvang Stadion
11. Indkøbsudvalg

c. Kombinering og håndtering af de mange overskydende spillere på S1/S2 holdene skal der tages hånd om.
Dette foretages indenfor Seniors egne rækker.
a. Ordensreglement skal sættes op på Stadion inden næste hjemmekamp.
b. Første hjemmekamp foregik i god ro og orden.
a. Der er afholdt et indledende møde
b. Der er afholdt et møde med Sporten v/Kim Alex men der afventes stadig en rabat oversigt fra Sporten.
c. Select aftale vurderes p.t. på boldområdet, da Nike p.t. ikke er i stand til at levere.
Derudover kan vi få AFK logo præget på boldene hvis der bestilles i et vist omfang. Ca. 300 stk.
d. Alternativ Nike indkøbsaftale er også under vurdering, her omkring privat/klub indkøb af alt indenfor
forskelligt tøj m.m. hvor alt indkøb kan foretages eks. via holdleder, og således kører over klubben med de
fordele og rabatter dette vil give.
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12. Korte orienteringer fra
afdelinger/udvalg

Senior-/Breddeudvalg:
FK informerede at umiddelbart er der ikke sket det store henover sommeren. Samarbejdet på tværs i
breddeafdelingen i Senior skal plejes.
Ungdom Ældst:
a. BF oplyste, at trænere og assistenttrænere for efterårssæsonen omsider er på plads.
b. SBU’s ændringer omkring brugen af 5’ere bolde (U15 anvender nu disse fra sommerferien) og således er
der et stort behov for indkøb af disse.
c. Som tidligere informeret er der nu etableret et U19-3 hold hvilket er meget positivt, og der er lavet en
tilfredstillende aftale omkring brugen af spillere på tværs i U19 afdelingen.
Dameafdelingen:
a. 2 nye trænere ansat til U18. 6 nye spillere er ligeledes kommet til
b. Charlotte Thellesen er nu vendt tilbage som træner for U15 igen
Ungdom Yngst:
Årgang 2000 har fået tilgang af 10 nye spillere, hvilket er et positivt problem, men vi skal stadig passe på
konditioner omkring baneforhold/træning m.m. kan gennemføres
Fodboldskole:
Der har været gennemført fodboldskole igen i AFK regi, hvor deltagelsen af spillere har været 225, hvilket
er en utrolig flot tilgang. Omkring organisering af Fodboldskolen samt kommunikationen om denne, skal der
være en Kontaktperson der koordinere selve opsætningen, planlægningen samt sambarbejde med Stadion
Inspektøren m.fl. Kontaktperson vil fremover være Erik Drejer.
Sikkerhedsudvalget:
Klubbens nye Sikkerhedschef Ole Larsen havde deltaget i DBU´s sikkerhedskursus. Her havde han fået
mange gode kontakter i andre divisionsklubber, som kan bruges til at højne sikkerheden i AFK.
Der efterlyses stadig sikkerhedsfolk.
Indkøbsudvalget:
AT tilbyder fortsat koordinering af alle AFK-indkøb (stort som småt m.v.)
PR-udvalget:
Udvalget vil snarest mødes for gennemgang af AFK-hjemmesiden og etablering af mailsystem. (SJ)

13. Efterretningssager

14. Eventuelt

a. Fodboldskoler (opfølgning).
b. Udskiftning af holdbilleder i klubhusets entre. (BF)
Dette kan foretages af de enkelte hold/årgange efter behov.
c. Indkøb af vaskemaskine/tørretumbler (AT/IBS)
Er foretaget og taget i brug, hvilket nu er en stor fordel og til glæde for Seniore
d. Nål/diplom for evt. æresmedlemmer i AFK (IBS)
Dette blev vedtaget som en god ide og Peter Voergaard er kontakt og står for organiseringen.
e. Danseskole i klubhuset. (IBS)
Klubhuset er nu til dette formål optaget Tirsdag 16:30 -> 21:30 Torsdag 16:30 –> 18-30
f. Billardbordet.
Kan nu ikke længere stå i Klubhuset og skal derfor sælges. Alle bør hjælpe til for et godt salg.
a. Afslutningsfester:
Oldboys – sidste lørdag i Oktober (30. oktober)
Damer
– 1. fredag i November (5. November
Senior
– ???
Lederfest – 20. November
b. Gaver til medlemmer / spillere i.f.m. specielle lejligheder blev diskutteret.

15. Planlagte møder

c. Revisor – Flemming Nejstgaard har tilbudt sin assistance, hvilket klubben har modtaget.
PLANLAGTE MØDER: Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes torsdage.
Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 1900
Torsdag den 11. november 2010 kl. 1900
Torsdag den 9. december 2010 kl. 1900
Torsdag den 13. januar 2011 kl. 1900
Onsdag den 23. februar 2011 kl. 1800/1930
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Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde/generalforsamling

