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PI-København, Fodboldafdelingen 

Sarah Andersen 
Generalsekretær 

                
 
 

Onsdag den 22.02. 2016 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes hos Nicolai Mouritsen– Onsdag d. 22.02 kl. 18.00 med spisning 

 
 Godkendelse af sidste referat (se Dropbox under mappen 

”Bestyrelsesmøder, 2016” fra 16.11-2016) 
 Nyt fra formanden 
 Nyt fra kassereren 
 Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Status på fodbold 
 Generalforsamlingen 
 Træningslejr 
 Evt. 
 Næste møde 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

Marcus Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PI Fodbold 

__________
______ 

__________
______ 



____________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
PI-København, Fodboldafdelingen 

Sarah Andersen 
Generalsekretær 

1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt, men følg op på: 
• Dommer (Johnny) 
• Tøj (Mauer) 
• Vise os til kampe på tværs af hold (Johnny finder datoer – Sarah laver 

events) 
• Månedens kamp m. grill (Sarah er tovholder) 
• De to punkter kombineres 

2. Nyt fra formanden 
Intet at berette 

3. Nyt fra kassereren 
Kontingentstigning vedtaget på medlemsmøde træder i kraft 1. april med 
10 kr. om måneden. 

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Mauer: 
Renovation af tribunen skal i gang. Skabe fra sauna flyttes. 
Indkøb af materialer er på plads. 
Får ikke meget tid pga huskøb. Kent sættes på indkøbsopgaven. 
Foto til Prosport skal sættes i stand.! 
 
Anders 
Skal sætte Hakmann ind i statistik. 
Skal ud til kampe og overrække præmier. 
Der skal skrives tekster og tages holdbilleder. Marcus/Anders står for 
dette. 
Hübertz og Anders koordinerer ift sponsorsektion på hjemmesiden. 
Velkomstflyer opdateres og nye versioner printes. 
 
 
Sarah 
Dameholdet har udfordringer med opbakning fra spillerne. 
Vintertræning er blevet aflyst mange gange. 
Næste vinter måske indendørs i stedet. 
 
Hübertz 
Første møde med Old Irish Pub sat i stand omhandlende plads på 
spillertøj.  
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PI-København, Fodboldafdelingen 

Sarah Andersen 
Generalsekretær 

Næsten alle ”Dagens kamp” sponsorer er solgt. 650 kr stk. 
3x1m banner til 1. holds kampe på vej. 
Svanekøkken skal genforhandles 
Niclasen tager fat i Munch om genforhandling. 
 
 
 
Johnny 
Indmeldelsesblanketter på vej rundt til nye spiller samt henter 
spillerlicenser. 
Processen fungerer fint nu. 

5. Status på fodbold 
Dameholdet: 
Drøftelse af status på dameholdet. 
Prøver rekruttering på politiskolen. 
Er der klubber i området der har samme problem som kunne opsluges? 
Sarah lægger en føler ud. 
Nye spillere for første kvartal gratis. 
Er 7-mands nævnes som en mulighed. 
Bestyrelsesmøde til maj tages situationen op igen. 
 
4. holdet 
Simon Persson har tøjlerne. 
Skal hjælpes godt i gang. 
3. og 4. holds trænerpakker skal bestå af t-shirt og windbreaker. 
 
3. holdet 
Mark har styr på holdet. 
Træning en gang om ugen med bold. 
3. holdets situation skal op igen på næste møde til maj 
 
2. holdet 
Rasmus Hakmann har overtaget efter Magnus. 
Der skal findes en afløser for Steffen som har trukket stikket. 
Johnny Martens tager stafetten for Steffen. 
 
1. holdet 
Niclasen, Toft og Kent har godt styr på holdet. 
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PI-København, Fodboldafdelingen 

Sarah Andersen 
Generalsekretær 

Deres kontrakter skal fornyes til sommer. Til den tid forhåbentligt KS-
hold. Der bliver i så fald flere udgifter til dommere, banekrav, lønninger 
osv. Marcus tager snak med teamet om fremtiden. 
 
Oldboys 
De skal bruge dommere. Vi prøver at finde dommere internt for at spare 
penge på Dommerhjælpen. 

6. Generalforsamlingen 
Huskeliste ligger i dropbox. 
Nogle smuttede efter five-aside på trods af tilmelding. Dette skal undgås 
næste år ift madbestilling. 

7. Træningslejr 
Der er afsat 15.000 kr da det er en fælles tur på tværs af klubben.  
Dameholdet kommer ikke alligevel, derfor bliver udgifterne mindre. Der 
bruges hvad der skal af de 15.000 – resten går til en buffer.  

8. Evt. 
Fællesklubhuset: Der er lavet en styregruppe – der leder efter legater der 
kan søges. Det lever, men der er lang vej til målet.  
 
Den nye hal kan have nogle muligheder i form af specialarrangementer 
som indendørsturnering, five-aside og teknisk træning. Måske mulighed 
for klubaftaler ift træningscenter. 
 
Der kommer ny kunstgræsbane nærmest parkering ved tribunen. Skulle 
stå klar til vintertræning. 
 
Afsluningsfest bliver d. 24. juni til 1. herres sidste kamp. 

9. Næste møde 
Hos Johnny Martens d. 10. Maj 2017 kl. 18. 


