
          

mandag den 09.11.15

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Kenneth Toft – onsdag den 11. november 2015 kl. 18.30 med spisning

1. Godkendelse af sidste referat: 

- Intet at bemærke

2. Nyt fra formanden:

- Kenneth har ydret, at han som formand gerne vil arrangere sig 
mere i klubben og tage ud og se flere træninger/kampe.

- Vi har fået mulighed for at købe 10 billetter til landskampen 
Danmark-Sverige, tirsdag den 17. november 2015. Bestyrelsen er
enige om, at Niclasen har fortjent en billet, som klubben vil 
betale. De resterende billetter vil der være mulighed for at købe. 
De mest arrangerede i klubben vil få tilbudet først.

- Der er sendt tilmeldning ud til Indendørsfodboldstævne januar 
2016. Der er deadline for tilmelding midt i december. Indtil 
videre er 1 hold tilmeldt.

3. Nyt fra kassereren:

Se under ”Budget 2016”.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Mille deltager den 14. november 2015 i ”Studietur Fælles 
Klubhus”omkring ”Valby Idrætspark” 

- Marcus oplyser, at han er i dialog med kommunen omkring 
træningstider i 2016. Han arbejder videre med det.

5. Medlemsstatus siden juni 2015:
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- Der er meldt 21 spillere ind og ca. 5 spillere har udmeldt sig. I 
alt er der ca. 180 betalende medlemmer. 

6. Statistik/Jubilæer:

Udskudt til næste møde, hvor vi er nærmere sæsonstart.

7. Budget 2016:

- Budgettet ser positivt ud, trods at der er underskud. Kasserer, 
Vinther, vil undersøge om det er muligt, at få et større tilskud af 
PI København. Vi er blevet flere aktive spillere i klubben og har 
derfor flere udgifter. Budgettet for 2016 vil kom ind og ligge på 
Dropbox, som et eksternt dokument.

8. Sponsorer 2016:

- Kenneth har fået arrangeret et møde med ”Home”. Der vil helt 
sikkert komme et sponsorat, men det er stadig uvis hvor stort.

- Mou og Johnny oplyser, at ”Svane Køkkenet”, ”Søndergård 
Nedrivning” Sørens Værtshus”er mulige sponsorer for 2016. 

- Bliver der solgt et nyt køkken igennem ”Svane Køkkenet”, vil de 
yderligere give tilskud til klubben.

- Bestyrelsen ser gerne, at et par damespillere deltager i sponsor-
gruppen.

9. Herresenior 2016:

- Marcus oplyser, at han har kontakt til en mulig ny træner for 2. 
holdet.

- Bestyrelsen har et ønske om, at klubben har et hold i KS 
indenfor 3-4 år og at der på længere sigt kan tilgå et 4. hold.

- Der bliver snakket om forlængelse for de nuværende trænere.
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10. Damesenior 2016:

- Damespillerne afholder spillermøde torsdag den 12. november. 
Marcus og Johnny deltager desuden i mødet.

- Bestyrelsen har et ønske om, at klubbens damehold rykker op i 
serie 1 og at  der på længere sigt kommer et 2. hold – evt. et 7-
mandshold. Det kan også være, at det kan lokke nogle af de 
”gamle” spillere tilbage.

11. Evt.

- Mou, Marcus, Kenneth og AP er på genvalg i Bestyrelsen.

- Generalforsamling bliver afholdt den 30. januar 2016. Baner 
skal lige på plads, Marcus undersøger.

- Mille tager kontakt til forskellige instanser omkring rigtige 
kontaktinformationer på PI fodboldafdelingen.

- Festudvalget genoprettes. Mille finder 2 fra damerne og Mou 
finder 2 fra herrerne.

- Der bliver fulgt op på træningslejr 2016 næste år. Det bliver 
formentlig/forhåbentlig også for damerne. 

12. Næste møde: 23. februar hos Mille
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