
              
 
 

Onsdag den 12. august 2015
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Anders – Onsdag den 12. august kl. 18.00 med spisning

 
1. Godkendelse af sidste referat (se Dropbox under mappen ”Bestyrelsesmøder,

2015” fra 10.06.2015)

Ok.

2. Nyt fra formanden

Afslutningsfest var ok under omstændighederne. Se tilføjelser i arket om fester, hvad vi
skal gøre bedre næste gang.

Toft går i gang med indbydelse til indestævne for PI’ere.

Plakat hvor vi appellerer til politier. Vi forsøger at finde en der kan noget med grafisk
design. Marcus slår op på Facebook, og ser om der er nogen i klubben der kan.

 
3. Nyt fra kassereren

Vi var 2-3.000 under budgettet til afslutningsfesten.

Vi har indtil videre vasket for 30.000 – Det ser fornuftigt ud, da vi bruger mindre tøj, og
trænere mindre i det andet halve år.

 
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

a. Mou:

i. Fællesklubhus – Sendt ansøgning kommunen fra projekt gruppen
(Ansøgning til at starte projektet).

ii. Foreningspakken: Afsat 2 mio for at forbedre foreninger og aftenskoler. 
Toft taler med Sten.

iii. Mangler tøj: Mou køber ti sæt træningstøj (t-shirts, strømper, ALT). Vi
tager det fra holdets egenkapital, og det kommer samtidig til at fungere
som et væsentligt argument for indstilling til flere penge.

b. AP:

i. I gang med at lave hjemmeside. Det bliver lavet i wordpress, så alle selv
kan redigere på siden. Forventes færdig i løbet af denne sæson.

ii. Statistik: Er i gang med at få styr på det. Der er lavet guideline til, hvordan
trænerne skal gribe det an fremadrettet.

c. Marcus

i. Færdigt ark, sæt en streg – Print, og læg i kassen.
Husk gammel seddel til Mou – Mou står for indkrævning af skyld. 
Vi vil gerne uddelegere denne opgave, til nogen af dem der ikke har andre
opgaver i klubben, men som træner ofte.

PI Fodbold

________________ ________________



Husk gammel seddel til Mou – Mou står for indkrævning af skyld. 
Vi vil gerne uddelegere denne opgave, til nogen af dem der ikke har andre
opgaver i klubben, men som træner ofte.

ii. Hold:

iii. Hold

1. PI-herre 1, 2, 3

2. PI-Damer

3. OldBoys (7-mands)

 
5. Medlemsstatus

 

a. Hvor mange medlemmer har vi?

i. Damer

ii. Herrer

 
6. Fodgolf

Der er booket Fodgolf og Dahl & Dahl.

19 tilmeldte indtil videre (7 damer, 12 herre – 12 afbud)

Mille handler drikkelse. AP har styr på det praktiske.

Der bliver sendt rykker ud, når deadline til målaktietur er overskredet (15. August).

 
7. Sponsorer

Home sponsorat: Toft har talt med ham, og han har lovet, at vi minimum får for denne
sæson. Vi mangler dog stadig for forrige sæson.

 

Generelt så ligger vi lavt i efteråret. Vi bruger dog halvåret på at have et oplæg klar, som
alle spillere, trænere og ledere kan dele ud, fra slutningen af sæsonen.

Dette skal indkludere priser på forskellige sponsorater (Trøje, shorts, træningstøj,
kampbold). Mou er ansvarlig for dette, og har et udkast klar til næste bestyrelsesmøde.

 

 
8. Statuts på/fra holdene

a. Herrer:

b. Damer:

 

9. 3. Holdet (Doodle)

Marcus laver en liste med hvem der har ansvar for at deltage til 3. Holdskampene, fra
bestyrelsen.

 
10. Etisk og moralsk kodeks for PI spillere

a. Betting: Der er lovgivning omkring om området, og det skal man være bevidst om
som spiller. Bestyrelsen mener, at det er medlemmernes ansvar at overholde
denne.



a. Betting: Der er lovgivning omkring om området, og det skal man være bevidst om
som spiller. Bestyrelsen mener, at det er medlemmernes ansvar at overholde
denne.

b. RUS-midler: Bestyrelsen tager afstand for indtag af euforiserende stoffer generelt,
men i særdeleshed ved PI-relaterede arrangementer. Der er fra klubbens side en
nul-tolerance omkring dette emne. Et PI-relateret arrangement er alt fra
træning/kampe, afslutningsfest på Dahl&Dahl, målaktietur til udlandet, og
træningslejr m.m.

 

11. Aktionsliste

 

a. Noget der skal gøres?

Intet at tage fat i.

b. Hvordan gør vi fremadrettet med den?

Den dør.

 
12. Sidste-kamp fest

Afholdes 7. November 2015.

PI 1 spiller ude mod Hekla klokken 13.00

 

Program

- Kick of: 13.00

- Kamp færdig: 15.00

- Øl, pølser og omklædning: 15.00 – 17.00

13. Evt.

Ryk kampflytning over til Mille. Tal med Mille og Johnny.

 
14. Næste møde

11. november 2015, 18.00 – Poppelvang 10, Kastrup

 

15. Actions til næste møde

 

a. Toft tager fat i Sten, om ansøgning til foreningspakken.

b. Toft tager fat i forretningsudvalget, for at se på en ændring af foreningens
forretningsmodel.

c. Mou tager fat i Hubertz og Smidt om at tage ansvar for sodavandskassen.

d. Marcus opdaterer kontaktinfo og ansvar på klubbens trænere. - Done

e. Marcus sender medlemsliste til AP - Done

f. Mou har udkast til sponsorpakke klar til næste bestyrelsesmøde.

g. Marcus tager fat i Henriette om status på dameholdet. - Done

h. 3. Holds-uddelegering. - Done



g. Marcus tager fat i Henriette om status på dameholdet. - Done

h. 3. Holds-uddelegering. - Done

i. Toft indhenter datoer for deadline til PI-Bladet

j. Marcus tager fat i Niclasen om Hekla og sidste-kamp fest. Og laver hvemkommer,
og sender ud. - Done

i. Toft booker Herzegovina.

k. Marcus tager fat i King om kamp til træningsdag. - Done

 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcus Persson
Næstformand

 
_________________________________________________________________________________________________________________

 
PI-København, Fodboldafdelingen

Camilla Christiansen
Generalsekretær


