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Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes på Ægirsgade 34, 1.th., 2200 Kbh N – 26. November kl. 18.00
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5.	Budget

6.	Regnskab

7.	Update	for	holdene	–
herunder	trænere	2.	og	3.	hold

8.	Trænerlønninger

9.	Trænerkontrakter

10.	Materialer

11.	Indestævne

12.	Træningsdag	2014

13.	Medlemsmøde

14.	Bestyrelse	2014

15.	Evt.

16.	Aktionsliste

17.	Næste	møde
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REFERAT
Til stede: Mou, Marcus (ordstyrer), Møller, Lasse (fra kl. 19.30), Kenneth, Erik og
Lone
 
 

1. Referat godkendt.
2. Formanden: Kommenterer TAP1-arrangementet. Kun to meldte sig som

hjælpere.
Sponsormøde afholdes torsdag den 28/11.

3. Erik: Vi har fået penge fra TAP1 messen, hvor Matthias Møller
og Johnny Martens var medhjælpere. De får overført penge til deres
konto – deles lige imellem dem.

Har været til kassérmøde. Vi gør det godt.
Stine (idrætskontoret) har en bus vi kan leje. Den kan rumme 9 mand. Man kan både
leje og køre den som ikke-politier.

4. Kenneth: Har været til møde i Store-PI. Der snakkes frem og tilbage mellem
formændene for de forskellige afdelinger. Bussen (se Eriks punkt) blev bl.a.
nævnt.

Mou: Se under Materialer. Ellers ikke noget.
Marcus: Foreslår at vi reklamerer via Facebook – der er enighed om, at det er en super
god ide! Der er afsat 5000 kr. med det samme, og Marcus undersøger nærmere og
sætter evt. i værk.
Møller: Vi kan gebyrfrit trække et hold indtil den 22/2 2014.
Vores præferencer har ligget til at være græsbane søndag formiddag kl. 11. Det er nu
ændret til kunstbane lørdag formiddag og op ad dagen (de forskellige hold er fordelt
over dagen).
Veteranholdet stiller op i vintersæson. Er blevet tilmeldt 11 mands i stedet for 7
mands. De opdagede først fejlen ved første kamp… de er på venteliste til at blive
overflyttet til 7 mands-rækken. Men tager situationen med oprejst pande.
Lone: Intet nyt – kommer under holdene.

 
5. Budget. Vi ansøger om mindre end tidligere, da der for første år ikke er søgt til

træningslejr. I stedet er der ansøgt om penge til træningsdag.
 

6. Regnskab.
Trænerlønninger. Trænere skal afregnes per kamp/træning
Kvitteringer skal afleveres hurtigst muligt til Erik, og skal være mere specifikke end
bare ”aftensmad” eller ”underholdning”.
 

7. 1. holdet: Er blevet bedre igennem sæsonen og ligger fint nu. Der skal rettes op
på rollerne på holdet. F.eks. skal der styr på tøjet! Der har været ca. 14 til hver
kamp, hvilket er super. Der køres ikke helt efter aftalen, mht. at dem der træner
spiller kamp. Beslutningen om strukturen er bl.a. taget blandt alle spillerne og
derfor er det vigtigt at følge den, for ikke at tabe folk i svinget. Der er lidt
utilfredshed med det blandt spillerne.

Der skal være holdninger til, hvordan trænerne agerer, hvis spillere bliver væk fra
kamp/møder fuld op eller lign. Det skal diskuteres på trænermødet, som afholdes i
forlængelse af medlemsmødet.
Fremover kan vi evt. føre statistik via almindelig afkrydsning, som folk selv sørger for
at krydse sig af på. Det skal holdene selv styre.
2. holdet: Er lidt mere pressede på spillere. Der er ikke rigtig nogen stamme, og
stemningen er ikke altid helt i top før/under kamp. Er kun lige nok til kamp. Der er
mange i periferien på 1. holdet, men de gider ikke spille kamp, hvis den f.eks. ligger
søndag morgen/formiddag.
Hvordan skal vi orientere spillere om kampe. Tidligere havde vi en folder, som blev
delt ud til medlemsmødet til opstart. Men der er mange kampe der ændres undervejs i



søndag morgen/formiddag.
Hvordan skal vi orientere spillere om kampe. Tidligere havde vi en folder, som blev
delt ud til medlemsmødet til opstart. Men der er mange kampe der ændres undervejs i
turneringen, så en udskrift bliver hurtig forældet. Hvilke muligheder er der ellers?
Hvordan vil spillerne helst orienteres om/huskes på kampe? Vi spørger til
medlemsmødet.
3. holdet: Det kører fint. Det er det gamle 3. hold, som er blevet til 7-mands, og som
umiddelbart passer dem godt.
OB´s: Det kører som det skal – de hygger sig.
Veteran: De er glade og humøret er højt. Trods 11-mands række…
Dameholdet: Det halter voldsomt. Vi forsøger os med Valby BK. Har spillet med
manglende spillere til mange kampe. Det er ikke altid lige sjovt – men humøret er som
regel højt situationen taget i betragtning.
 
Der blev diskuteret trænere til foråret 2014. Nogle stopper sandsynligvis andre vil
gerne blive, men med ændrede rammer.
 

8. Trænerlønninger: Der bliver lavet en fordelingsnøgle, som alle trænere fordeles
efter. Det bliver diskuteret om det evt. skal fordeles per gang man træner/tager
kamp.

 
9. Trænerkontrakter skal bare rettes til, og så virker de fra forårssæsonen. Men de

skal være 100 % præcise – folks opgaver skal være udspecificerede. Evt. skal
det gå på tur blandt spillerne, hvis det ikke kan fungere som det er nu. Det skal
også specificeres, at der gives afbud (og at man ikke bare bliver væk), så man
kan forberede sig på ændringen inden kamp/træning.

Der skal være 2 trænere til hver træning, 1 træner til kamp.
 

10. Materialer. Mou og Marcus har ryddet op i klubbens tøj. Meget flot drenge J 1.
holdet får nyt tøj – fremover bestilles der hele sæt og ingen kan få navn på!

2. og 3. holdet har nærmest helt nyt tøj, som stadig fungerer fint.
 

11. Indestævne den 21. januar 2014. Hallen er booket. Der er fundet dommere.
Invitationerne er sendt ud og Kenneth har udsendt en reminder. Der er indtil
videre tilmeldt 15 senior hold + 10 old boys hold, og vi skal gerne have fyldt
op, hvilket vil sige 24 senior og 12 old boys hold i alt.

Der er styr på planlægningen. Flot arbejde Kenneth.
Der er hjælpere nok til stævnet. Kenneth + Erik + Jønholt + Møller. Evt. Kristian.
Kenneth får styr på bolde osv. Skal evt. have hjælp til indkøb af præmier og lign.
 

12. Træningsdag: Arrangører: Mou og Lone.
Stilen kan med fordel være som sidste år. Arrangementet meldes ud til
medlemsmødet.
 

13. Medlemsmøde: 1. feb 2014 kl. 11. Arrangører: Marcus + Mou
Vi inviterer FU, Gunnar opfordres til at være ordstyrer (evt. Kristian).
Erik deltager og fremlægger budget og regnskab.
Vi holder trænermøde INDEN turneringen (kl. 10).

 
14. Bestyrelsen 2014. Det bliver klart, hvem der er til genvalg og hvem der

genopstiller.
 

15. Evt.
Indendørstræning skal iværksættes hurtigst muligt – men vi venter til januar.. første
indendørstræning er den 29. nov, 6. dec, 10. 17. Og 24. jan. Der opfordres generelt til,
at der drikkes en øl efter træningerne.
Hvad vil vi med vores hjemmeside? Skal den under Store-PIs hjemmeside eller skal
data gemmes på en anden måde?? Vi tager det som punkt næste gang.
Der arrangeres spisning for gammel+ny bestyrelse – det bliver godt J
Vaskepenge – findes det?? Træneren afklarer med bestyrelsen.
 
 
NÆSTE MØDE: 19. Februar 2014 hos Lone kl. 18



 
 
NÆSTE MØDE: 19. Februar 2014 hos Lone kl. 18

_________________________________________________________________________________________________________________
 

PI-København, Fodboldafdelingen
Lone Mikkelsen
Generalsekretær


