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PI Fodbold

Mandag den 18.04.16

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Johnny Martens – Mandag den 18. februar 2016 kl. 18.00 med spisning
1. Godkendelse af sidste referat
Ok.
2. Nyt fra formanden
Intet, da formanden ikke var tilstede.
3. Nyt fra kasserer
- Faretruende med den foreslåede budgetmodel for 2017 fra Københavns
Kommune. Går man fra 150 kr. (som satsen er 2016), til 600 kr., så kan det
knække nakken på en klub som vores. Det vil koste klubben et sted mellem
90- 100.000 kr. om året.
- Marcus har været i dialog med Dan Melchior, som bringer en artikel i DBU
København-bladet, hvor vi udtaler os. Samtidig bliver der taget tilløb til, at
lave et læserbrev til Valbybladet, sammen med de andre voksenklubber i
Valby.
- Til næste møde skal det undersøges hvad man må/ikke må ift. at drive
børnefodbold. Er der nogle regler, retningslinjer eller noget helt tredje? Brian
Niclasen anbefaler at se nærmere på Fitness Fodbold.
Denne opgave tilfalder Kenneth Toft.
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
AP: Har ikke noget. Sidder stadig med hjemmesiden. Hans mål er, at den er klar inden
sommerferien.
Mou:
- Der skal laves et system, for lige nu er der et lille kaos ude i klubben. Det er en
konsekvens af, at der er mange hold i gang nu.
- Spillertøj: Vi afventer, da der ikke er styr på sponsorer. Vi kan kun have Hummel,
hvis der skal være striber på tøjet.
- Vi er rykket over til Olsen Sport. Det fungerede ikke med Sportsmaster, som ikke
var mindet til at drive holdsport forretningen.
- Træningstøj: Mou vil snakke med Kent om der skal handles ind i et ’system’. Fx
træningstøj til a-trup med numre, så man kan [inde ud af hvor der mangler.
- Sodavandskasse: Der SKAL [indes nogen som står for det. Et bud er Mathias
Dam og Snøvs som er til de [leste træninger og samtidig går som nogle af de
sidste. Marcus Persson taler med de to.
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Johnny:
- Johnny tager kontakt med Stine, for at [inde ud af, hvor mange der er i klubben
som er over/under 25.
Marcus:
5. Medlemsstatus siden februar 2016
Medlemsstatus: 180 (April, 2016)
6. Statistik/Jubilæer
Niclasen har godt styr på det med 1. Holdet.
Anders Pedersen har den med 2. Holdet, og følger op med trænerteamet.
Steffen Pedersen gør det ikke for 3. Holdet. Marcus Persson følger op.
Carsten skal sættes ind i det. Johnny følger op.
OB skal sættes ind i det. Mou følger op.
7. Status på trænere
Brian: Er tilfreds, men savner nogle retningslinjer fra bestyrelsen. Vi vender retur til
Niclasen næste uge, med forslag til forbedringer, så der kan ligge en aftale inden 1. Maj.
Magnus:
Mads og Simon
Steffen
8. Afslutningsfest
Det bliver enten 18. Eller 25. Juni. Det a[hænger af om 2. Holdet kampen kan rykkes.
Det skal være offentliggjort inden maj.
9. Fodgolf
Parkeres hos Mille – Tal med KBU om at få en friweekend, og så fastlæg dato allerede nu.
10. Evt.
Lukkede hold: Det foreslåes at genoverveje tanken om at drive ’lukkede hold’ i klubben.
Det er en mulighed for at få en indtægt fra medlemmer, som ikke kræver meget i drift. De
skal blot have et skab med tre bolde, ti kegler, seks dunke og en taske med kamptøj.
Til næste møde skal alle i bestyrelsen have sine overvejelser med til mødet – Uanset om
man er for eller imod. ALLE skal huske det.
Bestyrelsesseminar: Der skal tages større ansvar fra bestyrelsens side, omkring retning
for klubben. Hvad vil vi, inden hvor længe, og hvad kræver det af rammer udenfor banen.
Hvad skal vi som bestyrelse levere for trænerne i klubben, for at de kan løftes klubbens
ambitioner for de respektive hold?
Det foreslås at vi [inder en lørdag/søndag inden sommerferien, hvor vi diskuterer
overstående.
Bestyrelsesroller: Vi skal have fordelt to vigtige opgaver i klubben: En til at varetage
sponsorater og en til at varetage sociale arrangementer.
Der skal følges op med Kenneth Toft, ift. de forpligtelser han talte om sidst.
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Målaktietur: Weekenden 17.-20. November.
Marcus hører med Julius, Boss og Jannick
Skriv om etik og moral: Få talt om det i weekenden, hvis vi kan [inde en lørdag/søndag til
snak.
Træner/ledermøde: Trænerne skal have uddelt priser til deres spillere.
Mandag d. 6. Juni på Cafe Palermo
Der uddeles:
- Årets spiller og årets [idus på alle hold (Ikke vandre pokaler)
- Årets topscorer – På tværs af alle hold.
- Tørslev – En på 1. Holdet…
- Fidusfadet
Næste møde
Onsdag d. 17. August – Christian Vinther (Bøffer på terrassen med masser af rosevin)
Sydkærsvej 59, 18.00
Action Points
Sponsorer:
- Kenneth Toft griber denne bold. De aftaler der er aftalt skal serveres til Toft.
- Kenneth ser på skriv til spillere, ledere og potentielle sponsorer. Enige om at
gå efter: Spillernes omgangskreds, foreninger/virksomheder der er relevante
ift. Politiet samt nærmiljø virksomheder.
Sociale arrangementer:
- Mille griber den bold. Mille følger op og arrangerer sidste kamp fest og fodgolf.
Marcus skaffer lokale til afslutningsfest.
- Mille forhører sig med potentielle til et festudvalg.
- Grilarrangementer. Marcus laver Facebook events. Mille får lavet et
skriv/retningslinjer til dem der skal arrangere det, så vi sikre os, at det bliver
til noget.
Bestyrelsesdag:
- Lørdag d. 11. Juni (hele dagen).
- Vinther og Marcus undersøger muligheden for brug af arbejdsplads.
- AP tager fat i KBU ift. støtte til klubudvikling.
- Dagsorden skal udarbejdes, så vi kan blive så konkrete som muligt undervejs.
- Deltagere: Marcus, Vinther, AP, Mou. Kenneth deltager noget af dagen.
Materialer:
- Mou skal sætte system i skabe og rum, og evt gøre noget anderledes, nu hvor vi
er så mange.
- Koordinere med Kent ift. eventuelt indkøb af nyt træningstøj, så det bliver som
han vil have det.
Trænere:
- Forlænge med trænere:
- Status på trænere der først skal forlænges næste halve år: Magnus og Carsten.
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