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Onsdag d. 11. september 2013

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes på Ægirsgade 34, 1.th., 2200 Kbh N - kl. 18.00
1. Godkendelse af sidste referat (ligner det nyeste

er fra den 6. maj 2013 - se Dropbox under
mappen ”Bestyrelsesmøder”)

2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Update for herreholdene
6. Dameholdet… herunder trænersituation
7. Evaluering af fodgolf-dag
8. Messe i TAP1
9. Oprydning i Dropbox
10. Evt.
11. Aktionsliste
12. Næste møde

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

REFERAT:
Til stede: Erik, Martin, Marcus, Mou, Lasse og Lone
1. Godkendt
2. En ultimate-klub har efterspurgt vores fredags-tid i Valbyhallen (som vi har året
rundt frem til 2015), da de har mistet deres. Vi giver dem besked om, at de frit
kan bruge den frem til 1. november. Derefter
Har desuden været til DPIF-møde i Odense. Det er et udvidet bestyrelsesmøde, hvor
en masse ideer bliver diskuteret – der bliver tænkt ud af boksen. Vedrører i
virkeligheden ikke vores klub så meget.
Store PI opfordrer igen til, at vi videresender vores artikler direkte til idrætskontore og
Mogens Voigt (pisport@gmail.com).
Er vi interesserede i at sælge lodder for Diabetesforeningen? NEJ

Mogens Voigt (pisport@gmail.com).
Er vi interesserede i at sælge lodder for Diabetesforeningen? NEJ

3. Vi har ikke modtaget års-sponsorat fra HOME endnu…
Drikkelse sejlede til afslutningsfesten! Det skal der rettes op på til næste fest. Det
bliver diskuteret, hvorvidt vi skal fortsætte med at holde afslutningsfest på St. City..
Der er for mange tilfælde af pinlige episoder, hvor vagthavende er kommet op for at
dæmpe os ned.
Vi skal desuden huske på, at de forskellige fester ikke skal ligne hinanden. Dvs. f.eks.
afslutningsfest og fodgolf-fest skal ikke begge være på Dahl & Dahl.
Tilgængeligheden af bestyrelsens private telefonnumre på hjemmesider (f.eks. DBU)
diskuteres. Ikke alle er interesserede i, at de er offentligt tilgængelige.
Dommere til vores kampe må maksimalt få 250 kr. Ellers skal der betales skat af det.
Derudover kan de få kørselspenge.
Kvitteringer skal vise hvad der er købt. Det er ikke nok med dankortkvitteringer!! Det
skal vi være opmærksomme på. Kvitteringer skal være sendt til Erik senest en måned
efter udlæg!!! Han har rigtig svært ved at få lukket del-regnskaber fra forskellige
arrangementer, hvilket er uholdbart.
Erik har udarbejdet trænerkontrakter, hvor der bl.a. står hvad man som træner har
forpligtiget sig til. Inden de bliver rundsendt til underskrivning lægges de på Dropbox,
så bestyrelsen kan komme med kommentarer. Marcus vil gerne udarbejde de
målrettede kontrakter til de forskellige trænere ud fra Eriks skabelon.
Trænere der skal have kontrakter: Jan, Haakan, Engel, Ibsen, Jønholt, Gunnar
(herunder Kristian og Bjørn Bæk), Ahle (herunder Paw – er underskrevet), Klaus
(herunder Andrea), Flemming og Møller
4. Martin: Dommerhjælpen klarer alle kampe, men en enkelt er svipset. Ellers
fungerer det virkelig fint.
Alle medlemmer i klubben skal registreres på Kluboffice med alle data (adresse,
mailadresse osv). Der mangler flere data på de fleste.
Har overtaget Gunnars rolle i DPIF-fodbold med alskens rejser og gavekort.
Martin tager de kampe Flemming ikke kan, hvis det er muligt.
Marcus: Har bestilt baner til vintertræning (kunst) + sommertræning (græs) de næste
to år frem. Vi skal undersøge muligheden for at få kunst til sommertræning i tilfælde
af, at græs kan være lukket. Bestillingen er lukket 2. september og vi kan derfor ikke
gøre mere nu.
Skal følge op på baner til specifik sommertræning (ringer og undersøger muligheden
af det).
FB er blevet opdateret. PI har fået en specifik side, som alle opfordres til at gå ind og
like.
Mou: Haakan mener der er gratis øl og vand til 1. holdsspillerne efter hjemmekamp.
Det er som udgangspunkt ikke tilfældet – Mou melder budskabet tilbage til Haakan.
Men det diskuteres, hvordan vi kan løse problemstillingen, for det er et vigtigt element
i det sociale. Vi forsøger os med, at træneren uddelegerer til spillerne – det vil desuden
blive diskuteret yderligere på herrespillermøde torsdag den 12/9.
Vi kan desuden forsøge med en liste i omklædningsrummet, hvor man kan strege sig
af, når man har haft øl/vand med og dermed haft sin tur.
1. holdet trænger til nyt kamptøj! Og desuden efterlyses der nye træningsdragter – det
skal købes for de penge vi ikke fik købt for sidste år. Mou indhenter nogle tilbud, men
Erik melder lige tilbage med budget før vi køber.
Ole fra Frem har jubilæum – vi giver en gave for 200 kr.

Ole fra Frem har jubilæum – vi giver en gave for 200 kr.
Lone: Kommer under punkt 6.
5. Det ser i det store hele rigtig godt ud! Der er kommet en snært at den gamle PIfølelse tilbage. Der bliver virkelig gået til den til træning og spillerkvaliteten er
generelt blevet bedre.
Der er dog ikke rigtig genopbygget nogen stamme på 1. holdet endnu, hvilket er
forståeligt nok den korte tid taget i betragtning.
Der er afholdt internt spillermøde blandt bornholmerne. Primært for at vejre
stemningen – hvad fungerer godt og hvad fungerer dårligt? Hvordan med det sociale?
Målaktie-turen er det eneste der er en intern bornholmer-ting. Alle andre
arrangementer er fælles for hele klubben.
Oldboys er også godt i gang igen. Har dog tabt i pokalen og er dermed ude.

6. Der mangler i den grad spillere!
Lone skriver en besked ud til dameholdets FB-gruppe, hvor pigerne skal tage stilling
til, hvad de vil i fremtiden. Der bliver opstillet en masse scenarier, hvor man skal tage
stilling til, hvilke løsninger man ser som de bedste.
På næste bestyrelsesmøde tager vi problemstillingen omkring dameholdet op igen,
hvor vi tager udgangspunkt i besvarelserne.
Skal der evt. køres kampagne i Valbybladet for dameholdet for at skaffe nye spillere.
Der kan evt. også hænges plakater op på uddannelsesstederne, hvor vi specifikt
henvender os til damespillere.
Lone laver en pdf. som kan runddeles til klubbens medlemmer så de kan hænge det
op. Skal indeholde telefonnummer og/eller mail.
7. Rigtig fin dag! Alle er meget begejstrede over arrangementet. Fodgolf-banen er
også godkendt.
8. Ét par stykker har meldt sig til på de forskellige dage. Det virker ikke til, at folk
har interessen. Vi får sandsynligvis ikke tilbuddet igen næste år pga. den
mangelfulde interesse. Det er ok.
9. Når man er tilstrækkeligt irriteret over rodet rydder man selv op.
Lone går som en start ind og sletter alle gamle aktionslister (de to nyeste ligger altid
tilbage).
10. Skal vi lave faste mødedatoer – f.eks. fire møder der er koblet op på de
forskellige sociale arrangementer der ligger henover året. VEDTAGET
1. møde: ultimo februar (aftaler træningsdagen + evaluering af de første
vintertræninger)
2. møde: medio maj (afslutningsfesten + fastsættelse af dato for trænermøde +
ansvarlig for fodgolf-arrangementet udpeges)
- (trænermøde indlægges mellem 2. og 3. møde)
3. møde: august/september (aftaler sidstekamp-fest + uddelegerer roller ift.
indestævnet)
4. møde: november (aftaler dato for træningsdag/-lejr + udpeger tovholdere +
afrunding på efterårssæson for alle hold + trænerevaluering)
Årets sidstekamp-fest (Mou er tovholder – og kan frit uddelegere opgaver, som f.eks.
indkøb). Ser ud til at blive lørdag den 9. november (Martin prøver at flytte 1. holdets
sidste kamp). Det diskuteres om det skal være på Herzogovinia igen. Hvilke andre

indkøb). Ser ud til at blive lørdag den 9. november (Martin prøver at flytte 1. holdets
sidste kamp). Det diskuteres om det skal være på Herzogovinia igen. Hvilke andre
muligheder er der? Dahl & Dahl? Det bliver med brugerbetaling i kraft af bødekassen
fra herresiden og egenbetaling fra oldboys og damesiden.
Vi ender umiddelbart på, at vi starter på Herzogovinia (Lasse tager kontakt) og
fortsætter på Dahl & Dahl (Mou snakker med dem om, hvad de kan tilbyde os af
fordelagtige tilbud). Og dette bliver meldt ud fra start, så alle i klubben kender planen.
Indestævne: Kenneth kontaktes om han har påbegyndt arbejdet. Martin Møller tager
fat på den – og Kristian kan med fordel kontaktes ift. at kunne give en hjælpende
hånd. Lasse ringer til Kenneth og Kristian.

NÆSTE MØDE: ONSDAG DEN 20. NOVEMBER
_________________________________________________________________________________________________________________
PI-København, Fodboldafdelingen
Lone Mikkelsen
Generalsekretær

