
          

fredag den 19.02.16

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdt hos Camilla Christiansen– tirsdag den 23. februar 2016 kl. 18.30 med spisning

1. Godkendelse af sidste referat:

- Intet at bemærke.

2. Nyt fra formanden:

- Medlemsmødet forløb rigtig fint. Godt fremmøde.

- Københavns Politis Idrætsforening hæver formentlig kontingentet til 
10 kr. Der er afsteming til generalforsamlingen den 31. marts. Det vil 
formentlig først være gældende fra juli, hvis det træder i kræft. 

- Indestævnet blev desværre ikke til noget. Der var for få tilmeldte.

- Kenneth har 7 gavekort til O'learys liggende. De har snart 
udløbsdato, så de skal snart bruges...

3. Nyt fra kassereren:

- Der er budgetteret 15000 kr. til en træningsdag i 2016. Men da 
træningsdagen i år ikke bliver til noget, vil pengene blive brugt til 
andre arrangementer og udgifter, bl.a. tilskud til trænernes 
træningslejr.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Anders:

Hjemmesiden er ved at være færdig. Anders fører vedtægter mm. over
fra den tidligere hjemmeside, og kun det som er relevant. 

Billeder på hjemmesiden skal holdes up to date, hvis det skal virke 
professionelt, bl.a. holdbilleder og trænerbilleder.
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Nogen, som kan tage gode billeder, så billederne bliver ens?

Mou:

- Aftaler med Sportsmaster hænger lidt. De er ”økonomisk presset”. 
Mou skal til et nyt møde med Tobias.

- Bedre styr på tøj, så de forskellige hold har det samme spillertøj. 
Trænerne skal spores ind på, hvordan vi deler op, tøj, materialer mm.

- For ca. halvanden måned siden var Mou til møde omkring det nye 
klubhus. Det lyder lovende, men har lange udsigter. 

- Tribunen skal renoveres. Mou og Marcus har været til møde. Der er 
gamle vaskemaskiner, som ikke bliver benyttet. De vil undersøge, om 
vi muligvis må bruge dem.

- Adidas, Puma og Nike er stoppet med at lave grønt/hvidt stribet tøj. 
Mou vil undersøge, om man kan designe egne trøjer igennem Adidas. 
Der er muligvis en i klubben, som har en kontakt. Mou vil undersøge, 
om vi kan handle direkte igennem den kontakt.

- vi skal alle have øjnene åbne for nye sponsorer, og vi må meget gerne
hente 10.000 kr mere. Flere sponsorer, som vi havde ”håbet på”, vil 
ikke indgå en aftale.

Johnny:

- Vil allerede nu følge op på, at alle spillere skal være indmeldt i PI.

Marcus:

- Marcus har været til et møde, hvor alle brugere af Valby Idrætsanlæg 
var inviteret omkring banefordeling. Alle skulle efterfølgende 
indsende en blanket omkring antal af medlemmer, aktive 
træningshold, træninger mm. Kommunen tager alle informationer og 
finder ud af, hvad de forskellige klubber burde være tildelt efter 
behov.
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- Magnus og Nicklasen giver udtryk for, at de er godt tilfredse med 
opstarten på sæsonen.

5. Medlemsstatus:

- 151 medlemmer, fordelt på 60 via sprogforbundet, 91 civile.

6. Statistik/Jubilæer:

Der vil blive ført bedre tilsyn og føres bedre statistik for ”jubilarer”, så 
der til afslutningsfesten vil blive overrakt vin eller andet til de 
pågældende spillere.

7. Evt.

- Træningslejr: Kvinderne har i sidste minut meldt fra på eget initiativ.

Stort set alle tilmeldte har indbetalt 500 kr, som er første indbetaling. 
Det samlede beløb bliver på omkring 800 kr. 

Der vil blive spillet 2 kampe for begge hold, henholdsvis fredag og 
lørdag. Der er endvidere mulighed for træning lørdag formiddag.

- Kampprogram

Der er kommet kampprogram for alle hold. Der skal findes en 
”månedskamp,” hvor gerne mindst to hold spiller den pågældende 
dag. Der vil opfordres til, at mange andre møder op, og der vil blive 
tændt op for grillen

- 1. holdets 16. april det arrangerer damerne

- Damerne 14. maj, det arrangerer 2. holdet

- 2. holdets 26. juni, det arrangerer 1. holdet

Folk lægger selv ud, husk kvitteringer. Det arrangerede hold skal selv 
inddrage penge på dagen af de spisende gæster. Er der underskud, så 
betaler fodboldafdelingen.
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- Afslutningsfest

- Der er 2 datoer i spil, 18/6 og 2/7. Den dato, som flest kan, bliver den
aktuelle. Deadline for at stemme er fredag den 26. februar. 

Mou finder 2 herrer til festudvalget. Han tager også med til første 
festudvalgsmøde.

Marcus vil forsøge at booke lokalet under tribunen.

- Evaluering af opstart.

Det er gået rigtig godt. Det fungerer rigtig godt med Magnus. Han 
virker kompetent og arrangageret.

Det har fungeret fint med opdelingen af holdene til træningen. Der er 
kun få, som har været ”forvirret” omkring det. 

Efter vintersæsonen bliver det forhåbentlig bedre, så flere hold kan 
træne samme sted og dag.

- Vi skal have optaget billeder af pokaler mm., i tilfælde af, at de bliver 
væk.

8. Næste møde:

Mandag den 18. april hos Johnny.
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