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Mandag d. 6. maj 2013

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes på Gammel Kalkbrænderivej 25, st.th, 2100 Kbh Ø - kl. 18.00
1. Godkendelse af sidste referat (se Dropbox

under mappen ”Bestyrelsesmøder”)

2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. 1. holdet – det ser stadig ikke for godt ud…
6. Trænersituation hos 1. holdet + dameholdet
7. Afslutningsfest – endelig a@klaring omkring

dato + fordeling af opgaver (opfølgning på
sidste bestyrelsesmøde)

8. Oprydning i Dropbox
9. Hvordan hverver vi nye medlemmer?
10. Evt.
11. Aktionsliste
12. Næste møde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lone Mikkelsen
Generalsekretær

Referat
1. Godkendt
2. Lasse deltager i PI´s bestyrelsesmøde + seminar. Senere
repræsentantskabsmøde.
PI skal holde DM i 11-mands fodbold (11.-12. juni) – afholdes i forbindelse med DM i
løb. Der skal bruges 4 folk til afholdelse af arrangementet – de aflønnes af store-PI.
Kenneth, Møller og Marcus er på. Marcus sender en sms ud for at finde én mere.
Klubben får desuden tilskud fra DPIF til afholdelse af arrangementet (bl.a. til at dække
dommer- og baneudgifter).
Ahle (på vegne af 3. holdet) skal låne spillere fra det nye 7-mandshold – de er alle
medlemmer!
Nøgle-situationen i Valby er uholdbar. Mouer snakker med Ole. Efterfølgende snakker
Lasse med Steen, hvis det er nødvendigt.
Gunnar var med i DPIF fodboldudvalg – energien rækker ikke længere. Martin er

Nøgle-situationen i Valby er uholdbar. Mouer snakker med Ole. Efterfølgende snakker
Lasse med Steen, hvis det er nødvendigt.
Gunnar var med i DPIF fodboldudvalg – energien rækker ikke længere. Martin er
blevet spurgt om han vil træde i stedet og Gunnar siger videre, at vi har én i
fodboldafdelingen som gerne vil stille op, med mindre andre melder sig.
3. Chr. har overtaget økonomien i store-PI.
Mouer, Marcus og Mads deltager i store trænerdag.
Kluboffice tager penge for visse funktioner (såsom email-adr og telefonnumre). Vi
skal evt. benytte os af et andet system.
Erik er ved at oprette konti til alle, så alle kan gå ind i Kluboffice og opdatere – f.eks.
kampændringer og lignende.
4. Møller: Har rodet lidt med sin nyerhvervede KBU-post (overtager efter
Haakan). Vi er d.d. 169 betalende medlemmer (ca. status quo).
Trænerkursus i august – nogle bornholmere vil gerne af sted, hvis det passer i
kalenderen (Marcus og Mads).
SU-forbehold ift. kontingent er tilføjet indmeldelsesblanketten (gælder kun politifolk).
Kenneth: Intet nyt
Lone: Intet nyt
Marcus: Intet nyt
Mouer: Tommy efterspørger nye træningsdragter. Bliver ikke brugt meget – vi ser
hvad der er i klubben. Og supplerer evt. op med 3-4 sæt (af noget tilfældigt der ligner
det andet vi har).
OB har fået nyt tøj.
5. Det startede godt… Men det ser ud til allerede at begynde at halte en smule –
flere nederlag til både 1.- og BH-holdet… Vi skal måske fremover se mere på,
hvilke hold vi skal møde ift. hvor vi skal lægge de største kræfter.
De ”tiltag” der blev vedtaget på sidste møde er stadig vores rettesnor (se referat fra
sidste møde).
6. Intet nyt
7. Skal festen evt. rykkes til fredag den 28.? Den 29. juni er der 40 års fødselsdag i
klubben + RF teltopsætning…
Den 28. juni er vedtaget!!! Kl. 18.30
Det kræver nedsat ambitionsniveau da der er mindre tid til oppyntning. Evt. handles
der ind torsdag.
Festudvalg – Lone + 1 pige mere, Kenneth, 2*BH,
Mouer skaffer stub til sømleg.
8. Det roder. Skal vi slette det, som vi ikke bruger? Haakans dokument over
opgaver, som blev delt ud da han udgik af bestyrelsen, skal splittes ud til de
specifikke opgaver. Marcus skaber sig et overblik og forsøger at rydde op.
9. Anders Pedersen vil gerne lave et fancy opslag, som kan sendes som intern mail
i større firmaer/organinsationer. Sendes ud til alle medlemmer med
opfordring/besked om, at den flotte medlemshvervningsplakat skal opsættes og
rundsættes på deres arbejde.
Evt. skal disse også opsættes i lokalområdet?? McDonalds, pizzariaer, sportsbutikker,
lokalavisen, fitnesscenter.
Lasse har undersøgt priser på annoncer. 32.000 tryk af Valbybladet – det koster 2800
kr. for en uge (lille annonce). Vi stemmer for en lille annonce og så hellere to uger for
de penge. Lasse har lavet et udkast til tekst, som der er tilslutning til – dog skal vores
FB-adresse tilføjes. Alle kan forsøge en opsætning på smartannonce.dk.
Lasse sætter den i både Valby- og Frederiksbergbladet. Én uge nu + én uge medio
august.
Succeskriterium: 5 nye medlemmer for hver uge med annoncer.
10. Der er snak om, at vi skal have en fysioterapeut ”tilknyttet” klubben. Mouer
undersøger ved sin veninde mht. pris, betingelser osv. Lone spørger Pernille og
Louise.
Fordelingsnøgle til indkøb til kamp. 11-mands: 100 kr. per kamp. 7-mands: 60 kr. per
kamp.
Der skal købes øl til 1. holdets udekampe. Holdlederen står som udgangspunkt for det
– hvis afbud bliver det uddelegeret (evt. anføreren). Der smides 100 kr. mere efter
udekampene.
11. Gennemgås og opdateres…
12. Næste møde: Mandag den 24. juni. Lone kontakter Bevægelseshuset om vi kan
spise og afholde møde der.
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