
Referat B&U den 19-02-2020 

Sager til beslutning.  

1. Konstituering af udvalg   

FB (formand)  

EA, MJ, KA og JS arbejder med dispensationer (fB modtager referater)  

2. Indrangering af forårsturneringen ungdom  

U10 2x25 min. mesterrækken 

U10 Stævneform 2x9  

U12 Svaneke og Poulsker skal op. RIK skal ned, afventer svar på Halse/Nyker om begrundelse 

for ønsket om nedrykning.  

U12 pige mester: 

Aaif vil gerne op i U14. Efter deres ønske  

ASG er trukket ud af U12.   

U12 piger spiller 3 runder mod hinanden, kan man spille stævneform i stedet for at styrke 

det sociale. Flemming spørg dametrænerne.   

3. Børne stævne i Brændesgårdshaven.  

26 juni klokken 15:00 BOEF – børnestævne, nej, men mulighed for at spille fodbold.  at komme og 

prøve at spille fodbold. DBU Bornholm er til stede. Kan man lave noget i fremtiden? Et stævne i 

Brændegårdshaven etc.   

4. Pokalfinalerne 

Pokalfinalerne afviklings i Nexø den 7/6 

5. Seniorudvalget henvendelse omkring U16-U17  

Ingen ændringer. 

Sager til drøftelse. 

6. Budget 2020 

Træneruddannelse og trænerforum for de uddannet trænere.  

Og en der kan sætte skub i børnestævnerne.  

B1 kursus, hvis ansvar er det at holde styr på om B1 kursus er forældet.  

Flemming og Erik står for beslutningen, informere bredt.  

7. Børnestævner forår 2020 - herunder rød/hvid fest EM 2020.  

MB Ansvar, Samlet pakke med pokalfinalen.  

8. Evaluering Futsal sæson 

Indkalder til møde omkring ’hvordan skal vi spille fodbold om vinteren’ opstartsmøde i august. En 

uge inden turnerings start. Ca. løsningen skal findes næste møde.  

Udendørs vinterturnering.  (tilbud) U 12 laver deres eget initiativ.  

Futsal 

Bandefodbold  

Er lederne problemet og ikke børnene?      

Janni laver en mulighed for at brainstorme på mulighed for evaluering.  

9. Turneringsbestemmelser  

• Dispensationer er også gældende i indendørsturneringen.  

• Man får ikke overført point hvis man bruger dispensation spiller i 1. halvdel. Og pointen går 

videre til den næste berettiget.  



Rettelsen skal ud i høring.  

10. Opmærksomheds punkter sæson 2020/2021  

årshjul 

Sager til orientering  

11. Orientering E-sports møde 

Møde i Aakirkeby. Event weekend.  

12. Orientering Futsal rapport 

SDU har lavet rapporten, kritik af rapporten. Ikke valid i forhold til det kvantitative.  

13. evt.  

• Møde med klubberne torsdag 20/2 om EliteBornholm. EA 

• Problemer med appen i forhold til holdkort. JS 

 

 


