Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg
IF Fodbold 2016
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Ny udvalgsstruktur i fodbold bestyrelsen
På baggrund af de seneste års bestyrelsesopgaver, har bestyrelsen besluttet, at opdele ansvaret i
mindre områder (udvalg). Hvert udvalg refererer direkte til bestyrelsen. Udvalgene kan bestå af
bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere, spillere, forældre eller andre der har interesser i at
bevarer og udvikle fodbolden i Solbjerg. Hvert udvalg vælger internt en refererende talsmand. Det
er bestyrelsens ønske, at frigøre kassereren, formanden og kampfordeleren, til den overordnet
drift af klubben.
Den nye struktur åbner op for, at flere frivillige kan få afgrænsede, veldefinerede og
tidsbegrænsede opgaver. Bestyrelsen håber derfor, at kunne tiltrække flere der ønsker, at give en
hånd med til løsningen af opgaverne. Alle udvalgsopgaverne vil kunne modificeres, så de passer til
den udvalgsbesætning som besætter posten. Man er som frivillig selv med til at sætte niveauet for
udvalget.
I det nedenstående har bestyrelsen givet deres oplæg til hvilke udvalg der ønskes oprettet. Der
kan oprettes flere udvalg på anmodning fra medlemmerne. I det nedenstående har bestyrelsen
også givet deres bud på antallet af udvalgsmedlemmer, samt hvilke nuværende
bestyrelsesmedlemmer der tænkes, at indgår i udvalgene fra starten. Vi har også sat navne på
nogle af udvalgsmedlemmerne, som vi godt kunne tænke os deltog i de enkelte udvalg.

Ny opdeling i udvalg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsudvalg
Senior/oldboys udvalg
Lundbjergvang udvalg
Multibane/kunstgræsbane udvalg
Snickers Cup udvalg
DBU KampKlar/Kluboffice udvalg
Materiale udvalg
Rejsefonden udvalg
Sponsor udvalg
Spillerudviklingsudvalg
Samarbejdsklub udvalg (Team Ø, SSV, FC Skanderborg og FC Aarhus Syd)

Der er til hvert udvalg levet en kort arbejdsbeskrivelse. Bestyrelsen ønsker, at lægge det op til det
enkelte udvalgs kommende besætning, at udvide arbejdsbeskrivelsen, hvis nødvendigt. Som
udvalgsmedlem har man derfor stor indflydelse på arbejdet i udvalget.
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Ungdomsudvalg:
•
•
•
•
•

Anette (best.)
Mette A. (best.)
1 træner fra drenge eller mix hold
1 træner fra pige hold
2-4 forældre

Målsætningen for vores ungdomsarbejde ligger op af de målsætninger og principper, som DBU’s
holdninger og handlinger redegør for. Socialt satser vi på, at skabe tryghed og tillid. Sportsligt er
det ambitionen, at alle føler, at de hele tiden udvikler sig og stilles over for nye udfordringer.
Opgaver:
• Ansvarlig for den daglige drift i ungdomsafdelingen
• Gennemførsel af DBU’s holdninger og værdier i dagligdagen
• Formulere sportslige målsætninger, sammen med bestyrelsen
• Rekruttering og lave aftaler med trænere og holdledere
• Udvikling og uddannelse af trænere og ledere

Senior / Oldboys udvalg:
•
•
•
•

Kristian Damm (best.)
Jim Terp (best. suppl.)
1 spiller/træner fra senior
1 spiller/træner fra oldboys (udover Kristian og Jim)

Opgaver:
•
•
•
•
•

Fastholde, rekruttere, samt ”ansætte” nye trænere/holdledere inden en måned før
turneringsafslutning.
Evaluering med trænere/holdledere og spillere.
Opstart med trænere.
Samarbejde med ungdom (U16-U19) gennem trænere
Have kontakt med holdene
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Lundbjergvangudvalg:
•
•
•
•

Christian Schreiber (tidligere best./oldboys)
Peter P (Formand best.)
1-2 spiller/træner fra senior
1-2 spillere fra oldboys

Opgaver:
•
•
•

Planlægge og gennemfører løbende vedligehold af lokalerne på LBV
Koordinere med Aarhus Kommune og søge tilskud
Koordinere med Fællesrådet(udlejer) om vedligehold og renoveringer

Multibane udvalg:
•
•
•

Jeppe Fly (udvalgsformand)
Peter P (best. formand)
2-6 interessenter

Opgaver:
•
•

Arbejde for virkeliggørelsen af bestyrelsens ønske om etableringen af en multibane ved
skolen og en kunstgræsbane på LBV
Koordinere med andre interessenter, som skolen, fællesrådet, Aarhus Kommune, osv.

Snickers Cup udvalg
•
•
•
•
•

Rune K. (best.)
Anette (best)
Mette A (best.)
Forældre fra U10 (D+P)
U15-U19 anførerne

Opgaver:
•
•

Planlægge, gennemfører og videreudvikle den årlige Snickers Cup i oktober
Koordinere med skolen, Caféen, hovedforeningen osv.
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DBU Kampklar + Kluboffice udvalg:
•
•
•
•

Mette W (best.)
Mette A (best.)
Søren Hylle (træner)
Jesper Bundgaard (HL)

Opgaver:
•
•
•

Implementere DBU’s IT-værktøjer som eneste platform for holdstyring i Solbjerg Fodbold
Informere trænere og holdleder om mulighederne i Kampklar
Support af brugere

Materiale udvalg:
•
•
•
•
•

Peter P (best. formand)
Kassere (best.)
Reza (talenttræner)
1 træner fra ungdom
1 træner/spiller fra senior/oldboys

Opgaver:
•
•
•

Planlægge og gennemfører indkøb af rekvisitter til teknik- og styrketræning
Planlægge og gennemfører indkøb af bolde, målnet, kridtmaling, samt andre materialer
Fastlægge budgettal for indkøb de kommende år

Rejsefonden udvalg:
•
•
•
•

Trine Rasmussen (rejsefonden)
Anders Christensen (rejsefonden)
Rune (best.)
2-3 forældre fra ungdomsafdelingen

Opgaver:
•
•
•
•

Planlægge og gennemfører aktiviteter der kan skabe indtægter til rejsefonden
Fastsætte kriterier for modtagelse af tilskud til holdarrangementer
Modtage og behandle ansøgninger om tilskud
Fremlægge budgettal til bestyrelsen i januar måned (inden bestyrelsen lægger driftbudget)
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Sponsorudvalg:
•
•
•
•

Peter P (best. formand)
Hans Nygaard (træner)
Torben Lauritsen (forældre)
2-6 forældre eller interessenter

Sponsorudvalget mødes mellem 4 og 6 gange årligt. Med reference til bestyrelsen, har udvalget
ansvaret for det løbende sponsorarbejde samt opfølgning og administration. Trænere, ledere,
forældre og medlemmer er de primære drivkræfter med hensyn til kontakt og indgåelse af nye
sponsoraftaler. Sponsorudvalget etablere herefter procedurer, så de indgåede aftaler
overholdes, der udsendes opkrævninger, profilering er som aftalt m.v. Sponsorudvalget er
naturligvis også selv i ”marken” en gang imellem, men da ikke alle har lyst til sådan en opgave,
kan opgaven også bestå i hjælp og opbakning når klub-initiativer skal i gang.
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på hovedsponsoraftaler
Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på individuelle sponsoraftaler
Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på holdrelaterede sponsoraftaler
Opkrævning af sponsorater – både individuelle og holdrelaterede
Etablering og vedligeholdelse af profilering af sponsorer (bander, skilte, diverse tryk m.v.)
Etablering og gennemførelse af sponsoraktiviteter
Styrke økonomien i Solbjerg fodbold gennem sponsorrater med virksomheder
Vedligeholde kontakt med sponsorer gennem invitationer til arrangementer i Solbjerg
Fodbold
Tilbyde sponsorerne synlighed i Solbjerg, gennem reklamer på tøj eller andre metoder

Spillerudviklingsudvalg:
•
•
•

Reza (træner)
Morten Skarby (træner)
1-2 trænere fra ungdom

Opgaver:
•
•

Planlægge og gennemfører ekstra træningspas om fredagen.
Udvælgelse af spillere sker i samarbejde mellem udvalget og trænerne på holdene i
ungdomsafdelingen.

Solbjerg Fodbold ønsker at gøre det mere attraktivt spille i Solbjerg.
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Samarbejdsklub udvalg:
•
•
•

Troels Balskilde
1 best. medlem
2-3 trænere fra ungdom

Opgaver:
•
•

Sætte retningslinjer for samarbejdet med f.eks. Team Ø, SSV, FC Skanderborg og FC
Aarhus Syd
Være daglig kontakt til samarbejdsklubberne.

Med venlig hilsen
Peter Piilgaard
Bestyrelsesformand
Solbjerg Fodbold

8

