Formandens beretning
Hvad har vi arbejdet med i 2015!
Ungdomsafd.
Den blå tråd
Mange tiltag - Teknikmærkedag
DBU konsulent er nu afsluttet og en ny konstellation er ved at blive indarbejdet med
udvalgte trænere

Brøndby Masterclass
Mange forskellige tilbud derfra
Træner uddannelse (i rød tråd med vores blå tråd)

Diverse arbejdsudvalg
Idrætstrådet –nye tiltag - Helhedsplanen
Brugerråd Strandmarkens Fritidscenter mm
Udendørs arealer
Baneforhold
Og meget andet
Banefordelingsmøder
Tak til Noel for det gode arbejde med at få de super gode tider vi har fået på
kunsten – perfekt for både senior og ungdom
Klubhus
Søge diverse tilskud via kommunen
Løbende vedligeholdelse – huset er blevet malet
Vi har nedsat et udvalg som arbejder med mulighederne i forbindelse med planerne for
Strandmarkens Fritidscenter
Samle hele klubben – klubhus, baner, omklædning (sommer og vinter)
Haft møde med idrætsrådet som allerede nu er i gang med lobby arbejde over
for politikerne – ser det som en del af helhedsplanen og vil prøve at få den
placeret her
Træner/spiller
Løbende dialog med vores trænere
Nyt træner team for 1 holdet

Kontingent – Johnny Duholm
Stort arbejde som har resulteret i næsten intet udestående – igen i år
Styr på processen med at få indmeldt og udmeldt spillere – rykker trænerne for
tilbagemelding men møder også selv op til træninger for at se hvad der sker på de
forskellige hold.
Økonomi
Stor tak til Jan Gerdes for at holde styr på regnskaberne og være en drivende kraft for
vores løbende opfølgning
Hård opfølgning på alle bestyrelsesmøder (vi skal/kan stadig blive bedre)
Løbende tilretning og vurdering af ønskede investeringer

Sponsor arbejdet
En af de ting som vi desværre har måttet nedprioritere grundet tid men som vi
selvfølgelig ønsker at gøre meget mere ved for at kunne tiltrække nye sponsorer
Klein er kommet med i udvalget og vi er i gang med at tale om hvordan vi kan gøre
noget mere og på hvilke områder
Trænerne og forældre gør en kæmpe indsats for at skaffe sponsorer til deres eget hold
og klubben har ikke måtte betale for meget tøj derudover
Køkken
Vores tiltag med at holde åbent flere dage lykkedes desværre ikke da det endnu
engang viste sig at der ikke er den store opbakning fra hverken forældre eller spillere
til at bruge tid på lige at sidde og hygge sig efter træning.
Der er dog flere og flere hold som bruger klubben regelmæssigt til hold aftener hvor
der bliver lavet mad og hygget.
Hvad skal der ske i 2016 ??
Vi vil fortsætte de tiltag vi allerede nu har i gang og så er vi altid åbne for nye forslag
Kræmmermarked
Hegn – en del tid brugt på dette med at skrive til kommunen men også den uheldige
kræmmer hvis telt forårsagede det hele
Ansøgninger mm
Tiden op til og efter
Klargøring og oprydning

