
Referat fra bestyrelsesmøde 20.12.2018 

Næste bestyrelsesmøde 17.01.2019 
 

• Træner oversigt – Niels 
Niels sender en opfordring ud på facebook og via Heidi forsøger at få opdateret træner 
listen så godt som muligt 
 

• Cafeen i IC 
Cafeen lukker den 28. februar. Hvis man ikke finder en forpagter pr. 1 marts, vil det kunne 
give problemer med maden til de forskellige fodbold camps og fodbold cups’. Morten 
kontakter kommunen og hører om status inden næste bestyrelsesmøde. 
 

• Generalforsamlingsdato + bestyrelse 2019 
Der vil blive sendt forslag ud pr. mail på hvornår generalforsamlingen 2019 skal holdes. 
Pt. bliver det enten d. 5. marts eller 12 marts 
  

• Hovedforeningens fremtid 23/1 
Der er møde i hovedforeningen d. 23. januar, hvor der vil blive taget stilling til 
hovedforeningens fremtid. Morten deltager 
 

• Idrætspriser 2019 - se separat mail - vi skal have en der tager ansvaret for dette 
Renata vil blive spurgt om hun vil stå for koordineringen af dette. 
Der er deadline for indstillinger til priser den 5 februar og idrætsprisfesten afholdes 13. 
Marts. Der er ligeledes deadline 5. Februar til foreningsfest som afholdes 3. Maj 2019 
 

• Nyt fra sportsudvalg 
Der arbejdes løbende på optimal træner sammensætning.  
Fodbold camp i vinterferien - arrangeret af Foldgast brødrene og med Michael E som driver  
Der afholdes møde med Brøndby ang. Topcentre i Februar måned. Bestyrelsens holdning 
er at vi kigger fremad. 
 

• Økonomi 
Resultatopgørelse – Morten 
Der bliver sendt regnskab 2018 og forslag til budget 2019 ud til bestyrelsen inden næste 
bestyrelsesmøde.  
 

 
• Nyt fra sponsorudvalg 

Der er bestilt nye bander som bliver hængt op lige efter nytår. 

Der har været afholdt møde med Unisport ang. Arrangementer med Adidas 

Adidas har tilbudt nedenstående 

Adidas kommer ud med udstyr og en træner til en hel dag hos Vallensbæk IF. Dagen bestemmes i 

fællesskab, så i må meget gerne vende tilbage med en dato, hvor Vallensbæk er fyldt med liv og 

masser af mennesker, så Vallensbæk, adidas og Unisport får mest muligt ud af denne dag. Det 



setup som adidas kommer med, er en boldkanon, hastighedsmåler samt en agility bane. 

For at deltagerne får det bedste resultat af disse træninger skal adidas bruge en halv til en hel 11. 

mandsbane samt en voksen/træner pr. station, for at hjælpe børnene med øvelserne samt aktivere 

udstyret.  

Pr station vil der være plads til 15 børn og det tager ca 1 time at komme igennem alle tre stationer 

 

Vi prøver at skyde standerhejsning i gang igen, hvor det så kunne være en ide med at Adidas 

kommer med deres setup. 

Standerhejsning vil foregå lørdag d. 27.4 kl. 9.30, hvor der vil blive serveret pølser og sodavand. 

Senior spiller kamp kl. 11 senior 2 spiller kl. 15.30 

Det kunne også være en ide med U19 eller U17 måske U18 piger inden eller efter Senior 1  

Vi forsøger at rykke kampe at de kommer til at være op af hinanden.  

 

• Diverse/besøg: 

-Bestilling af bolde fremadrettet + futsal bolde: udlevering til holdene og hvor mange skal 

hver enkelt årgang have? – Betina 

Lisbeth bliver spurgt om hun kunne tænke sig hvervet med at bestille bolde, nu da Katja er 

stoppet som materialekvinde. Da vi skal starte op med en ny til at bestille bolde laver vi 

også en ny procedure når vi bestiller bolde. 

Ved bestilling af bolde sendes der en mail til Dann, således vi kan få bestillingerne ind i et 

excel skema, således vi kan holde styr på antallet af bold som der er bestilt til hvert hold   

 

• Bookning og optimalt brug af vores baner (kunst + indendørs) - mails fra Thomas Brose, 

Mikkel M (U11) og John Ellingsgaard (U10) - hvem kan drive dette? 

Niels har haft og har stadig en dialog med Michael Evang ang. Indendørstider. De forsøger 

at finde en metode til at det bliver nemmere at se hvem og hvornår der er bestilt 

indendørstider. 

Niels og Thomas arbejder på elektronisk løsning til optimering af brugen af vores baner. 

Heidi/John S. indkaldes til møde med Niels/Thomas angående dette 

Bestyrelsen ser meget gerne en optimeret brug af både vores indendørs og udendørs 
baner 
 

• Loppemarkedspuljen har givet tilskud til indkøb af rebounder fodbold mål. Besked på FB 

når de er klar til brug og hvordan trænerne får fat i dem  

• Folkeoplysningsudvalget har nu besluttet at fodbold fra U5-U8 er betragtet som 

indendørssport, således vi får også indendørstider i 2019 (Fortsat bliver det fredage, 

lørdage og søndage) 

• Græsbaner skulle åbne normalt igen efter påsken 2019, på nær bane 6. Den vil være lukket 

hele næste sæson på grund af en bil brand på banen 

 

Ved spørgsmål til referat bedes formand Morten Olsen kontaktes 


