INDKØBS UDVALG OG INDKØBSAFTALE
Bestyrelsen har med virkning fra d. 1/5-13 oprettet et indkøbsudvalg som i fremtiden vil stå for alle
klubbens indkøb af materialer.
Hvorfor et indkøbsudvalg?
Indkøbsudvalget er oprettet med fokus på:
-

At minimere klubbens samlede omkostninger for indkøb af materialer.
At sikre spilletøj samt udstyr der benyttes i klubben har den rette kvalitet.
At forbedre klubbens lager håndtering af indkøbte materialer, og derved minimer evt. svind.
At sikre alle hold har det nødvendige udstyr, både til træning og kamp.
At sikre ensartethed i klubben (Alle hold SKAL spille i samme tøjmærke)

Udvalget er i fuld gang med at udarbejde en database over alle klubbens materialer for at få et samlet
overblik over klubbens nuværende værdi af materialer. Klubben har de seneste år haft vokseværk, og dette
betyder, at klubben skal bruge flere penge på materialer for at få tingene til at hænge sammen.
Bestyrelsens har den seneste tid måtte indse, at der ikke kommer tilstrækkeligt flere penge i klubkassen til
materialer – VI SKAL DERFOR TÆNKE SMARTERE.
Indkøbsudvalget som bestyrelsen har oprettet består af følgende:
Ansvar område
Materialemand
Indkøber af materialer

Navn
Andreas Bergh
Nicki Olsen

TLF.
2619 8948
2098 9610

Mail
andreasberghandersen@gmail.com
nickiolsen@gmail.com

2 gange om året (ca. juni og november), vil materialudvalget indsamle holdenes nuværende status og
mangler på materialer. Her er det rigtig vigtigt at alle melder tilbage indenfor 10 arbejdsdage med deres
præcise antal, også selvom der er lang tid til at man skal i gang.
Man har her mulighed for at ønske sig nye materialer, dog skal der følge en forklaring til ønsket, eks. som;
holdet er vokset ud af det gamle sæt, eller vi har mistet 3 drikkedunke. Andreas og Nicki samler derefter
resultatet og laver et storindkøb af materialer. Hvis alle melder ind til tiden, vil alle materialer være klar til
levering inden vi går på græs.
Hvad betyder det for mig som træner?
Faktisk ikke andet end, at du i fremtiden gerne skulle have langt nemmere ved at få dine ønsker opfyldt.
Det eneste du skal gøre, er at informere Materialemanden om hvad det er du mangler.
Vi kan ikke love at alle ønsker bliver opfyldt, men vi kan på denne måde bedre vurdere, hvor der er mest
brug for nye materiale. Der købes kun ind 2 gange om året, derfor skal man tænke hele sæsonen igennem
inden man bestiller.
HUSK DET VIL FRA DEN 01-08-2013 IKKE LÆNGERE VÆRE MULIGT, SELV AT STÅ FOR INDKØB AF SPILLERSÆT
(HJEMME OG UDE) ELLER MATERIALER TIL SIT HOLD – ALT SKAL KØBES IGENNEM INDKØBSUDVALGET.

Indkøbs aftale

SENESTE NYHED!
IS Skævinge Fodbolds bestyrelses har fra den 01-08-2013 indgået en samarbejdsaftale med 4allsport.dk om
indkøb af tøj samt materialer til hele klubben. Aftalen giver klubben og dens medlemmer på sigt nogle store
fordele – Dette vil i komme til at høre meget mere om i den nærmeste fremtid.
Klubbens hold vil derfor i fremtiden KUN spille i tøjmærket JAKO som er en af 4allSport.dk største
samarbejdspartnere.
Kort om 4allSport.dk:

4allSport.dk er en danskejet virksomhed som til dagligt fungere som sportsleverandør til
sportsklubber, foreninger, virksomheder samt private, primært i Skandinavien. Vore
sortiment er stort og vi har et bredt udvalg af produkter blandt andet indenfor LØBETØJ,
FODBOLD, FITNESS, TENNIS, HÅNDBOLD, VOLLYBALL m.m.
Virksomheden blev etableret i 2011 og har fra begyndelsen haft stor fokus på at levere
produkter hvor kvaliteten er i top. 4allSport indgik i 2011 et tæt samarbejde med Jako AG i
Tyskland (Leverandør af sportstøj, sportsartikler & fritidstøj). JAKO fungere i dag, blandt
andet som sponsor for fodholdene HANNOVER 96 og FRANKFURT i den tyske
bundesliga.

Bestyrelsen ser med stor glæde frem til samarbejdet med 4allSport.dk, og kan på nuværende tidspunkt
allerede oplyse at, i den 2 årige prøve periode klubben har haft med 4allSport.dk, har resulteret i store
besparelser på indkøb af spillersæt og materialer til klubben.
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