
          
 
 

Onsdag den 10. juni 2015
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Marcus – Onsdag den 10. juni kl. 18.00 med spisning

 
1.	Godkendelse	af

sidste	referat	(se	Dropbox	under
mappen	”Bestyrelsesmøder,	2014”
fra	131014)

2.	Nyt	fra	formanden

-

3.	Nyt	fra	kassereren

-

4.	Nyt	fra	øvrige
bestyrelsesmedlemmer

-

5.	Medlemsstatus

Siden	sidste	møde	har	Johnny	meldt	4	ind	og	1	ud.	Vi	er	151	betalende	medlemmer.	67
igennem	sprogforbundet.

 
Til	hvert	arrangement	burde	der	stå	på	invitationerne,	at	ikke-betalende	spillere	ikke
kan	komme	med	medmindre	de	ofMicielt	melder	sig	ind	i	klubben.

 
”Antal	medlemmer”	bliver	et	fast	punkt	på	dagsordenen	til	hvert	bestyrelsesmøde.

 

6.	Afslutningsfesten

Lokalitet:	City	kan	som	udgangspunkt	ikke	benyttes,	da	det	skal	være	”politirelateret”,
hvis	lokalerne	skal	lånes.	Bestyrelsen	håber,	at	Kenneth	vil	kunne	overtale	dem,	som	står
for	det.

 
Festudvalg:	Der	er	endnu	ikke	nogen,	som	har	meldt	sig	til	festudvalget.	Pt.	tager
bestyrelsen	ansvaret	og	påbegynder	arbejdet	mht.	festen.

 
Flere	har	ikke	betalt	til	festen.	Der	vil	blive	fulgt	op	på	det	på	FB.

 

7.	Sponsorer

Sponsorudvalget	består	pt.	af	Mou	og	Johnny.	Forhåbentlig	tilgår	der	2-3	personer.	Mou
vil	følge	op	på	det,	og	arrangere	et	møde.

 
Sponsorudvalget	skal	som	udgangspunkt	være	nedsat	inden	sommerferien.

 
Mou	følger	op	på	”opryknings-T-shirts”	-	mulige	sponsorer	og	om	de	kan	nå	at	trykke
dem	inden	lørdagens	kamp.
 

PI Fodbold

________________ ________________



 
Mou	følger	op	på	”opryknings-T-shirts”	-	mulige	sponsorer	og	om	de	kan	nå	at	trykke
dem	inden	lørdagens	kamp.
 

8.	Hold	i	efteråret

Veteranholdet	har	trukket	sig.	De	kan	ikke	stille	hold.
 

Der	er	desværre	stadig	ikke	fundet	en	træner	til	3.	holdet.	Marcus	vil	følge	op	på
eventuelle	trænere.	Alternativt,	så	løfter	bestyrelsen	selv	opgaven!

 
Marcus	vil	skrive	ud	til	dem,	som	ikke	har	trænet	de	seneste	måneder,	aktive	oldboys
medlemmer	og	tidligere	medlemmer	for	at	få	dem	aktive	på	3.	holdet.

 
 

9.	Dropbox

Bestyrelsen	har	foretaget	en	oprydning	på	Dropbox,	så	kun	det	relevante	for	klubben	og
klubbens	medlemmer	står	der.
 

10.	Formalia	ved	møder

Dagsorden	skal	som	udgangspunkt	laves	ugen	op	til	hvert	møde	og	sendes	ud	senest
dagen	forinden	mødet.

Referat	fra	hvert	møde	lægges	op	på	Dropbox	kort	tid	efter	hvert	møde.
 

11.	Evt.

Johnny	og	AP	står	for	fodgolf.	Datoen	for	arrangementet	kommer	når	kampprogrammet
er	lavet.

 
Der	skal	planlægges	målaktietur,	og	der	skal	i	den	forbindelse	nedsættes	et	udvalg.
Marcus	er	med	i	udvalget	og	Minder	yderligere	tre	personer.
Bestyrelsen	har	vedtaget,	at	man	mindst	skal	have	spillet	tre	kampe	i	kalenderåret	2015
for	at	deltage.

 
 

12.	Næste	møde

 

12.	august	18.00	hos	AP

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Camilla Christiansen
Generalsekretær

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI fodbold – bestyrelsesmøde den 11. maj 2015 hos Vinther, Hvidovre – Alle tilstede
 
1. Godkendelse af sidste referat
- Intet at tilføje
 
2.  Nyt fra formanden
- Generalforsamling i PI København.
- Positivt med nye tiltag fra spillere og nye trænere. Vigtigt, at Kenneth Toft kommer med på
samråd.
 
3. Nyt fra kassereren
- Stort set alt er nu overdraget fra tidligere kasserer, Erik.
 
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 
- Mou: Træningstøjet er slidt! Nyt ønskes. Det nye træningstøj skal være af god kvalitet, da
det får ”tæsk”. Dette gælder kun for herrene. Damerne fik nyt for ikke så længe siden.
 
- Johnny: Har fået overleveret alt fra Martin Møller. Johnny ønsker, at mere foregår
elektronisk., bl.a. indmeldelsesblanketter. Johnny skal ”bare” have besked, hvem der skal
meldes ind, så skal han nok sende det ind elektronisk, når spilleren har skrevet under. Marcus
forespørger, at få oplyst medlemstallene mv. til hvert møde. Det vil Johnny sørge for.
 
- Marcus: Læser højt fra dametræner, Christian, som oplyser, at der er rigtig god stemning på
dameholdet. Christian forespørger bedre information fra bestyrelsesarbejdet, hvordan med
sponsorer i PI fodbold, og om damerne kan få nyt tøj?
Marcus foreslår, at alle hold får et beløb fra sæsonens start, og så er det holdet/træneren som
selv råder over beløbet under hele sæsonen. Vigtigt, at der stadig er kvitteringer. Vi finder et
kompromis for regnskabsåret 2015, og får det som en postering i 2016.
 
- Anders: Følger op på kampstatistik.
 
5. Herresenior 2015/2016.
Der udarbejdes en organisationsplan for herresenior.
Niclassen bliver cheftræner for A-truppen med 25-30 mand. Han bliver ansvarlig for afvikling
af træning samt udtagelse af både 1. hold og 2. hold. Niclassen vil få 3-5 trænere til at hjælpe
med afvikling af træning og 2. holdskampe.
Derudover vil der blive oprettet et 11-mands 3. Hold.
Alle tiltag er med til at udvikle og organisere klubbens herresenior.
 
6. Afslutningsfest: Festen finder sted lørdag den 27. juni. Tilmelding er egenbetalingen på ca.
200 kr. og bindende.  Tilmelding senest den 6. juni.
Der skal findes et festudvalg; Gerne 2 herrerspillere, 2 damerspillere og 1 fra bestyrelsen.
 
 
7.  Eventuelt:
 
- Kontaktliste for alle hold skal opdateres.
 



 
- Kontaktliste for alle hold skal opdateres.
 
- Sponsorer til bl.a. spillertøj. Der bliver forespurgt fra enkelte spillere/trænere hvordan
reglerne i klubben er omkring dette. Bestyrelsen er enige om, at der skal oprettes et
sponsorudvalg. Sponsorudvalget skal oprettes snarest. Mou og Johnny vil være tovholdere for
dette. Det vil være optimal, hvis der deltog nogle fra hvert hold.
 
 
 

Generalsekretær, Camilla Christiansen
 
 
NÆSTE MØDE: Mandag den 8. Juni 2015 – Hos Kenneth Formand
_________________________________________________________________________________________________________________

 
PI-København, Fodboldafdelingen

Camilla Christiansen
Generalsekretær


