
REFERAT  
Bestyrelsesmøde torsdag den 16. juni kl. 17.30 

1. Evaluering af sæson 2015/2016 

TIFO: 
I året har der været lavet en stor fødselsdagstifo, diverse “velkommen tilbage” samt en mosaik til 
første hjemmekamp. Alle er blevet modtaget godt, og vi kan konkludere, at det er muligt at få 
tilskuerne med til at lave en mosaik, samt at det er muligt at lave et stor banner i den nye arena 
(den skygger ikke for udsyn) 

Arrangementer: 
Vi har i løbet af året afholdt generalforsamling, efter-kamp-arrangement, frivilligfest, 
ungearrangement samt vores store afslutningsfest. Alle har været meget flot besøgt og senest 
afslutningen med hele 145 tilmeldte. Vi er meget stolte over den store opbakning, vi har til vores 
arrangementer. 

Busture:  
Endnu et år uden en aflyst bustur. Vi har i år oplevet en større tilslutning til vores busture, hvilket 
er helt fantastisk. Desværre har vi også oplevet, at folk ikke respekterer, at det ikke er tillladt at 
medbringe mad/drikkevarer i bussen (med mindre man spiser det i evt. pause eller i hallen. Det 
må ikke nydes i bussen). Vi vil fremover indskærpe dette, og vi vil endnu engang gøre 
opmærksomme på, at det overskud, vi har på vores salg i bussen, går til BILLIGERE busture for 
alle. 

Cafe/VIP/Bod:  
Også i år har vi “arbejdet” i cafe/vip og med et par små justeringer er det gået fint. Det er en 
meget vigtig opgave for os, da vi tjener penge til fanklubben, som vi kan bruge til f.eks. billige/
gratis busture.  

Konkurrencer:  
Ideen med månedens spiller konkurrence blev aldrig den helt store succes, da der ikke var ret 
mange deltagere. Det samme gælder online ciffertips, dog er den interne konkurrence vedr. 
ciffertips stor, så i en eller anden form fortsætter denne konkurrencen. Månedens spiller 
konkurrencen i nuværende form droppes.  

Andet:  
Intet. 



2. Sæson 2016/2017 

TIFO: 
Der laves en ny “helårstifo” til den nye sæson, samt en velkommen TIFO. Derudover afventer vi 
og ser, hvad sæsonen bringer af ideer. Dog håber vi, at der i denne sæson IKKE kommer nogle 
“velkommen tilbage” TIFO´s. 

Arrangementer:  
Der afholdes naturligvis generalforsamling og ungdomsarrangement næste sæson. Samtidig vil 
vi forsøge at afholde 2-3 “efter-kamp-arrangementer” (afhænger af kampprogram). Vi vil også 
forsøge at lave en slags “åbent hus” efter en kamp, hvor alle (også ikke medlemmer) er 
velkomne til at komme og høre mere om fanklubben. Dette skal være efter en kamp i starten af 
sæsonen. Vedr. afslutningsarrangement så ser vi tiden an og ser hvordan sæsonen “ender”.  

Fastsættelse af dato til GF: 
1. september (med mindre kampprogrammet umuliggør dette) Endelig indkaldelse fremsendes 
senere.  

Busture:  
Som nævnt under forrige sæson så bliver vi nødt til, i næste sæson, at indskærpe tydeligere, at 
det ikke er tilladt at spise/drikke medbragt mad/drikkevarer i bussen.  
Vi vil også forsøge at få busser afsted til næsten alle kampe, dog giver lange busture og 
hverdagskampe stadig udfordringer. Hvis kampprogrammet kommer til at passe vil vi evt. 
arrangere en bustur til en Kiel kamp. 

Cafe/VIP/Bod:  
Vi fortsætter som hidtil aftalen med Aalborg Håndbold og håber stadig vores medlemmer vil 
bakke op om det og hjælpe. Jo flere der hjælper jo færre gange skal man afsted. Pengene går til 
busture og arrangementer i fanklubben, så det kommer alle tilgode.  

Ny kasse/kasser: 
Sommeren kommer til at gå med at lave en ny opbevaringskasse til Gigantium. Noget som 
kommer til at lette vores arbejde i hallen samt give bedre muligheder for opbevaring af f.eks. 
merchandise.  

Merchandise:  
Der er bestilt nyt merchandise til næste sæson. 

Konkurrencer: 



Ciffertips online fortsætter i den nye sæson, dog med lidt ændrede præmier. Der laves fremover 
en afstemning om månedens spiller via facebook, istedet for online via hjemmesiden, dog bliver 
det uden mulighed for at vinde præmier. 

Nye tiltag/ideer:  
P.T. ingen.  

Andet:  
Intet.  

3. Regnskab 
Gennemgang af regnskab, samt forslag til budget (med baggrund i punkt 2)  
Regnskabet er endnu ikke afsluttet, dog står det klart, at vi ender året med et lille overskud.  

4. Eventuelt 
Intet.  

Til stede ved mødet var: 
Tina Østergaard, Formand 
Michael Köhler Østergaard, Næstformand 
Nicolai Kjærsgaard Andersen, Bestyrelsesmedlem 
Zita Randers Jensen, Bestyrelsesmedlem 
Yvonne Martine Kristensen, Bestyrelsesmedlem


