Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Marcus Persson – lørdag den 11. juni 2016 kl. 09.00 med spisning

Godkendelse af referat fra mødet med trænere og bestyrelse:
Godkendt!
Bestyrelsens opgaver:
 Formandsposten
Vi kører videre som hele tiden.
Til næste generalforsamling skal en, måske to, suppleant til bestyrelsen vælges.
Mille tager en snak med store PI ift om vedtægtsændring, så formand ikke behøver at
være politiansat
 Opgaver tildeles andre end bestyrelsen?
Se under “Sponsorudvalg”
Klubbens fremtid – med deltagelse af Hans Vixø:
Klubben bevæger sig sundt i en retning. Vores problem er at få fastlagt procedurer, så de
nye ting der sker i klubben (nye spillere, trænere, ledere) kan behandles med en fastlagt
procedure. Klubrådgivning sparker vi til hjørne.
Der skal stille procedurer op for følgende:
●
●
●
●
●
●

Nye spillere
Ny træner/leder
Sociale arrangementer
Sponsorbehandling
Målsætning
Værdisæt

Værdisæt – udspil:
Vi vil arbejde ud fra at lave nogle grundholdninger i stedet for et reelt værdisæt.
Grundholdninger kunne omfatte:
● Tilgodese både ambitioner og hygge
● Altid udvise sportslig korrekt adfærd på banen
● Arrangementer i PI regi repræsenterer vi Politiet – handl derefter
Deadline på grundholdninger: 31/72015

Velkomst/informationsbrev til nye og potientielle spillere – udspil:
Til spiller:
● Hvad er PI Fodbold
○ Store PI
○ Socialt
○ Hvert medlem tager ansvar
○ Faciliteter
■ Tøjvask
■ Materialer
■ Særtræning
● Kontaktinformationer for hver leder/træner
○ Navn
○ Billede
○ Rolle
● Værdisæt
● Kontingent/indmelding
Til træner/leder
● Laves som indstik til spillerbrochuren
○ Baneoversigt
○ Matrialeforvaltning
Deadline på brev: 31/72015
”Opstartende sponsormøde”:
Vi skal have nedsat et sponsorudvalg. Brian Niclasen har meldt at han er villig til at
indgå. Vi skal finde en tovholder og medlemmer til det udvalg. Forslag kunne være
●
●
●
●
●

Dennis Braimovic, 1. hold
Brian Niclasen, træner 1. hold
Simon Iversen, 3. hold
Julie Jørgensen, damehold
Ingrid Ahleson, damehold

Forslagene kontaktes i en fællesbesked på facebook. Herefter sættes en dato til møde
hvor udvalget sættes ind i sagerne.

Æresbeviser
Tørsleffpokalen (1.holdsspiller):
Fidusfad (spiller/leder):
 Kent, holdleder for 1. holdet
 Morten Hansen, spiller for hold 1.
 Henriette, spiller for dameholdet
 Klaus Brøchner, spiller for OB mm.
Klaus Brøchner får fidusfadet for at tage initiativ og være et bindeled imellem oldboys og
senior.
Topscorerpokalen: Giver sig selv når statistik er opgjort
Fodboldspilleren: Kan først gives når vi ved hvem der får resterende priser
Årets spiller for alle hold: Får vi fra trænere
Årets “fidusstemmer” for alle hold: Giver sig selv når statistik er opgjort

Evtentuelt:
Action points:
● Mauer
○ Luk Thomas Munch
○ Luk Svane Køkken
● Mille
○ Kontakt Store PI vedrørende ikkepolitiformand
● Johnny
○ Kontakt forslag til sponsorudvalg
● Anders
○ Kontakt Hans Vixø og sig tak for denne gang
○ Layout til klubpræsentation
● Marcus
○ Tekst til klubpræsentation
○ Forfatte tekst til Grundholdninger

Næste møde:
Er planlagt til 17/82015 kl 18 hos Christian Vinther

