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Ishøj d. 02.12.2009

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 26.11 2009 kl. 18.00 i Den Nye Valbyhal
DAGSORDEN:
1: Godkendelse af sidste referat.
2: Nyt fra formanden.
3: Nyt fra kassereren.
4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5: Fodboldgolf 2013
6: Træning 2010
7: Klubhus
8: Statistik
11: Hvervekampagne for civile medlemmer
12: Støvleordning 2009.
13: Indendørsstævne 2010
14. EM for kvindepolitihold 2012
15: Sociale arrangementer
16: Materiel, herunder spillertøj
17: Aktionsliste
18: Evt.
19: Næste møde
Referat
Jesper Ahleson

Tilstede: Lasse, Kenneth (lidt senere), Martin, Erik og Lone
Ad 1: Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
Ad 2: Nyt fra formanden
• Ang. spillerkarantæne. Klub har snydt – KBU forlanger klub-klage, men det
ville ikke ændre ved vores op-/nedrykningssituation, så vi klager ikke!
• Fælles hjemmeside for de 17 underafdelinger i PI idrætsforening. Erik har sendt
indput. Skal vi bare have en link fra PIs hjemmeside til vores egen
hjemmeside, eller skal vi have mere specifik information liggende? Vi er
umiddelbart glade som det er!
• Mail fra damespiller (Lise), som har betalt et par år efter hun er stoppet – hun

umiddelbart glade som det er!
• Mail fra damespiller (Lise), som har betalt et par år efter hun er stoppet – hun
kan ikke få kontingent retur!
Hvad gør vi fremadrettet – skal vi reagere på antydninger om at nogen stopper? Ja, vi
reagerer aktivt og siger ellers, at de skal sende skriftlig udmelding.
• Ole Kjær Rasmussen har foreslået, at ”vi” skal afholde DM i 11mands fodbold.
Vi skal sørge for at få rykket egne kampe.
De kan afholde det i juni 2013!
Han spørger også mht indestævne – vi skal have besluttet en dato. Vi fastlægger
datoen til tirsdag den 29. januar 2013.
• Fodboldopstart lørdag den 2. februar 2013.
• Sponsormøde torsdag den 20. september 2012.

Ad 3: Nyt fra kassereren
• Sundbyhallen bliver ved med at skrive til PI pga. tidligere bruger, som ikke
længere er medlem af klubben. Pyt! Vi sender den videre til Kenneth.
• Afslutningsfesten har kostet 20.000 kr. Stor succes og helt rimeligt med
omkostningerne.
• Lasse får vingave, som han blev frataget til afslutningsfesten…
• De par stykker som ikke dukkede op til festen skal alligevel betale. Haakan/Erik
opkræver!
• Vaskepenge: Det ser rimeligt ud. Ca. 2/3 vask ligger i vintersæsonen og 1/3 i
sommersæsonen.
• Bornholmerne og oldboys styrer selv deres vask – klubben betaler dem
efterfølgende.

Ad 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kenneth:
• …..
Haakan:
• Sms-listen bliver udvidet til også at være mail-liste. Alle har stort set meldt
tilbage. Skal få oversigt over alle aktive spillere i klubben (+ lånespillere og
hvad vi ellers har benyttet os af). Status på aktive spillere ligger på Dropbox.
Meget imponerende liste!! Dog uden damespillerne… :-/
• Patrick målmand stopper tilsyneladende… Haakan undersøger nærmere om han
alligevel kunne have lyst til at blive. Et par stykker stopper desuden + men
flere andre er tilbage. Ca. 30 aktive unge bornholmere.
• Paulick er tilbage, men skal primært satse på 1. holdet. Vi har på de andre hold
lidt et generelt målmandsproblem. Haakan prøver at fordele kampene på de
målmand vi har.
Martin:
• Nøgle til skab ved siden af damernes er forsvundet. Det er egentligt oldboys
skab.
Vi undersøger det med vagten. Ellers må låsen skriftes.
• Vi tager træningstøj-tjek til efteråret.
• Ny regel på serie-niveau. Strømpefarve skal være forskellig fra modstanderens.
Køber et holdsæt hvide strømper til udebanesættet.
• Negativ vækst henover sommeren. 8-9 stykker har meldt sig ud. Send mail til
Martin når vi har en udmelding/indmelding! Systemet bliver fremadrettet
elektronisk (og Møllers nye pc og printer røg i vasken…)!
Lone:
• Ikke noget nyt
Ad 5: Fodboldgolf 2013

• Ikke noget nyt
Ad 5: Fodboldgolf 2013
• Tommy har ikke fået flyttet kamp – Haakan har rykket på det. Vi håber det
lykkes.
• 15/9 til Sverige. 4 transitter (Lasse skaffer).
• Haakan sender link til ”Hvemkommer” ASAP

Ad 6: Træning 2013
• Tommy ville træne to gange om ugen op til første kamp. Det skal nedsættes til én
gang om ugen fra nu af for at opkoncentrere træningen! Gældende fra uge 34!
• Det er vigtigt, at 1. holdet bliver prioriteret frem for oldboys og veteran.
Stammen bliver mindre og mindre.
• Hvis vi kan stille 14 mand til 1. holdet (generelt for alle hold!!) skal vi det!!!
• Træningsfaciliteterne skal åbne tidligere end en uge op til første
turneringskamp!! KBU skal underrettes om problemstillingen. Vi skriver det
på aktionslisten og tager det til efteråret.
Ad 7: Klubhus
• Intet nyt. Vi hører nærmere.
Ad 8: Statistik.
• Vi fjerner alle ubekendte på listen (hvor der f.eks. kun står fornavn). Det er
fuldstændig umuligt at holde styr på, som det er nu.
• Fremadrettet er det kun medlemmer af PI-fodbold der bliver skrevet på listen.
• Erik undersøger/tænker over, hvad der er den nemmeste løsning. Sandsynligvis
tjekker en holdrepræsentant lige kampstatistikken for den forløbne sæson
igennem.
Ad 9: Doodle.
• På dameholdet virker det super godt – og vi får rykket kampe i god tid.
• Fungerer det på 1./3. holdet? Er der nogen der bruger det?? Trænerne skal aktivt
bruge det for at det kan blive en succes. Det er desuden ment som en hjælp til
dem!
Ad 10: Bestyrelsens fremtid.
Ad 11: Sidste kampfest.
• Satser på den 10. november, hvis 1. holdets sidste kamp kan blive flyttet. Haakan
undersøger mht. flytning.
• Alternativt afholdes festen lørdag den 17. november.
Ad 14: EM for kvindepolitihold 2012 - evaluering.
• Afventer afgørelse af værtskab.
Ad 17: Aktionsliste.
• Listen blev gennemgået. Der henvises til listen.
Ad 18: Evt.
•
Ad 19: Næste møde.
Torsdag d. 7. september 2012 kl. 18
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