
          

mandag den 06.06.16

Referat: Møde med trænere og bestyrelsen.
Afholdt på ”Cafe Palermo”, Kultorvet 5, Kbh – mandag den 6. juni 2015 kl. 18.00 med spisning

1. Træningsbaner:

Marcus er i dialog med de øvrige klubber I Valby og med Kommunen 
omkring træningstider/-baner. Der er lavet en model med fordeling af 
træningsbaner. Marcus vil kigge på modellen og finde ud af om 
banerne bliver fair fordelt. Han vender tilbage. 

Marcus vil gerne have yderligere møder fremadrettet og bibeholde 
samarbejdet. 

2. Budgetmodel i Københavns Kommune:

Der er en god dialog med politiker, Niels Christian Lütken, som taler 
klubbernes sag. 

Klubbens holdning er, at alle skal betale, og ikke kun spillere over 24 
år. DBU København har lavet forslaget omkring, at det er “voksen-
klubber”, som skal betale, og de er ikke særlige samarbejdsvillige. Der 
arbejdes videre på aftalen. Betyrelsen tror på, at der nok skal blive 
fundet en fornuftig løsning.

3. Sponsorer:

Hold øjne og ører åbne, klubben vil meget gerne have flere sponsorer! 

Det er fodboldafdelingens holdning, at PI København burde være mere
fremme i skoene i forhold til sponsorater for alle afdelinger I PI 
København. Bestyrelsen vil snakke med PI København omkring, 
hvordan de håndterer sponsorater.

Der er foreslået, at holde et “opstartende sponsormøde”. Gerne 
indenfor nærmeste fremtid. Dato vil blive meldt ud snarest.

4. Hjemmeside:
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Anders arbejder på fodboldafdelingen hjemmeside. Den vil komme på 
plads hen over sommeren. Der skal skrives et kort referat om hvert 
hold og tages nogle holdbilleder. 

Der er rigtig mange, som går ind og kigger på klubbens Facebookside. 
Der må gerne komme flere opslag. bl.a. fra dameholdet. Når man har 
noget, som man gerne vil have lagt op, skal man bare sende det til 
Niclasen.

5. Valby Idrætsanlæg:

Tribunen I Valby skal renoveres. PI har fået “sauna-rummet”som 
ekstra rum. Det er planen, at der vil komme nogle skabe I rummet.

“Club Danmark Hallen”bliver til en multihal på 8500 m2 
idrætsfaciliteter og vil stå klar til brug I 2017.

Fodboldafdelingen er med I et samarbejde med 7 klubber om nyt 
klubhus I Valby Idrætspark. Man håber på at starte på byggeriet om 2 
år. 

6. Afslutningsfesten den 25. juni:

Der er nedsat et festudvalg bestående af Louise og Julie fra 
dameholdet og Spun og Hübertz fra herreholdene. De har fået oplyst 
sted og budget, og er nu I gang med at planlægge festen

Taler og tildeling af pokaler mm. skal ske tidligt på aftenen, hvor folk 
endnu ikke er for berusede.

7. Pokaler (- følges op på I weekenden):

Tørsleffpokalen (1.holdsspiller):

Fidusfad (spiller/leder):

- Kent, holdleder for 1. holdet

- Morten Hansen, spiller for hold 1.
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- Henriette, spiller for dameholdet

- Klaus Brøchner, spiller for OB mm.

Topscorerpokalen:

Fodboldspilleren:

Årets spiller for alle hold:

Årets “fidus-stemmer” for alle hold:

8. Samarbejde mellem trænere og bestyrelse:

Murmænd: ønsker at vide, hvad der er tilrådighed, bl.a. til materialer.

Niclasen: Frustrerende, at ting forsvinder, og at man skal passe godt 
på tingene for at det ikke sker. Han ønsker, at man har sine egne skabe
og at der kun er begrænset udleveret nøgler til skabet.

Carsten: Er meget enig med Niclasen. Damernes skab er proppet, han 
vil  heller ikke lade tingene ligge ude.

Carsten kunne godt have tænkt sig en kontaktliste over spillere og 
bestyrelsen og en bane-oversigt, da han startede.

Magnus:“Velkomst-brev”med informationer til nye spillere eller til 
potientielle spillere. 

Han oplyser desuden, at man skal huske hvordan man opfører sig på 
og ved siden af banen. Der vil altid være mere fokus på os (PI) end 
andre.

Bestyrelsen vil lave et udkast på et “velkomst-informations-brev”, og 
vi vil lave opslag på FB omkring værdigrundlag I klubben, bl.a. 
efterladenskaber af affald, opførsel mv.

Bestyrelsen laver desuden et udkast på et “værdisæt”, som både nye 
og gamle spillere skal se.

Eventuelt:
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Bestyrelsen vil undersøge sommertræning I Valby

Festavis – holdbillede, tekst/statistik

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