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Referat
1. O: Status v/Charlotte
a. Vi mangler et referat fra mødet den 25. juni……
Det mangler vi desværre stadig – der er ingen, der kan huske, hvem der tog
notater.
CBB gav en status fra sidste bestyrelsesmøde og fortalte om bestyrelsen
plan om vedtægtsændringer samt budgetter og oprydning af regnskab for
2018, så der kan laves tidssvarende budgetter.
2. P+I: Trænersituationen
a. 13 opsigelser
Vi har virkelig krise i ungdomsafdelingens mange træneropsigelser. Det
tyder ikke på, at det er en konsekvens af det nye lønsystem eller generel
utilfredshed med klubben eller jobbet – men et sammenfald af mange gode
grunde som studier, studierelevant arbejde, udenlandsophold mv.
CBB har haft travlt og kunne fortælle, at de fleste stillinger var ved at blive
besat og at der pt. kun mangler en ny skadestræner (Trille er efterfølgende
trådt til) og en træner på 10-11 års holdet. En træner mere på 10-11 års
holdet har varslet evt. stop, hvis han får læreplads.
Udvalget var tilfreds med de tiltag CBB havde gjort så hurtigt. Men vi bliver
nødt til at tænke i at uddanne trænere løbende, så vi ikke skal brandslukke,
hver gang vi har et trænerstop.

3. P: Træningstider indendørs
Det er desværre ikke alle kommunale haltider vi har fået tildelt, som vi
plejer. Dvs. 10-11 års holdet ikke kan træne i store sal i Idrætshuset kl. 1819 og CBB har derfor kontaktet NFS om plads der.
Efter tovtrækkerier med kommunen har vi fået Langelinieskolen tilbage
mandag og torsdag, så alle hold skulle være på plads for denne gang.
4. P: Forældrehenvendelser
a. Løbetræning af børn
CBB har fået en henvendelse fra en forælder, der var blevet irettesat af en
træner, om at man ikke træner børnene selv og slet ikke intervaller.
Vi mangler stadig et skriv på hjemmesiden, hvorfor det ikke er smart at
træne børn selv og hvorfor det ikke giver mening at træne intervaller med
børn.
Mikkel og Kim vil kigge på det – men det skulle også blive beskrevet i projekt
”Blå tråd” af Leif Dahlberg.
Der mangler at blive skrevet til forælderen.
b. Tale pænere til børnene
CBB har også fået en anden forælder henvendelse om en træner, der ikke
taler pænt til børnene. Det skal selvfølgelig stoppes og CBB tager en snak
med træneren. Der er sendt svar til den forælder.
5. I: Påsketræningslejr
CBB sætter gang i Diego om Sevilla og eller undersøger vi med Kroatien igen – dog
måske på det nyere stadion.
6. I: Præmiefesten
CBB kan ikke stå for festen alene og opfordrer til at resten af udvalget deltager.
René hjælper med opsætning.
Næste møde beslutter udvalget, hvem der skal have pokalerne og legaterne.
7. O: Eventuelt
Næste møde skal vi gennemgå New Generation for sæson 2019/2020.
8. B: Dato for næste møde, evt. flere.
Næste møde aftalt til 23. oktober kl. 19.00 med fokus på pokaler, legater, new
generation og træningslejr.
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O: Orienteringspunkt, der skal ikke gøres yderligere, men punktet kan diskuteres.
I: Idégenereringspunkt. Her brainstormes der, og arbejdes der videre. Disse punkter er vigtige at have
overvejet på forhånd, såfremt der skal opnås en konstruktiv diskussion.
B: Beslutningspunkt. Her skal der træffes beslutninger. Der vil foreligge et oplæg, evt. Valgmuligheder,
og det er derfor vigtigt at have gennemgået fremsendt materiale på forhånd, så oplyste beslutninger kan
træffes.
P: Problemløsningspunkt. Hvis der er specifikke sager, der kræver en løsning. Der forventes at der findes
en løsning.

