Referat for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Christian Vinther – onsdag den 16/08-17 kl. 18.00 med spisning.
1.

Godkendelse af sidste referat (se Dropbox under mappen ”Bestyrelsesmøder/
2017”)
Godkendt

2.

Nyt fra formanden
Søgt banetider til de forskellige hold.
Minimum to græsbaner to gange om ugen samt Hafniahallen. Der er også søgt
kunsttider.

3.

Nyt fra kassereren
Mangler stadig regnskab fra afslutningsfesten.
Sarah og Christian hiver fat i arrangører endnu en gang.
Økonomien går efter planen. Der er brugt 4/5 af budgettet på materialer. Stemmer
overens med at de store indkøb er foretaget og vi har nogle ting til gode hos enkelte
sponsorer.

4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Sarah
Afslutningsfesten var en rodet affære. Der mangler engagement blandt medlemmer.
En løsning kunne være et lille fast udvalg (Sarah + 2 herrer + 2 damer).
Bestyrelsesmedlemmer skal varetage regnskabet, for at være sikker på der er styr
på sagerne og det ikke løber løbsk. Kents mad var verdensklasse. Fremgang på
dameholdet på flere fronter.
Anders
Statistik er opdateret.
Ny statistik for den kommende sæson er oprettet. Manualer sendes ud til nye
trænere.
Johnny
Tager sig af at få meldt spillere til Stine.
Fin tilgang til klubben til alle hold.

Michael
1. Regninger til sponsorer sendt ud. Færgen kontrakt udløber.
2. Flyers delt ud til omkring 50 virksomheder omkring Valby
3. Internt opslag for at finde intern sponsor til 2. holdet.
4. Promo-video skal laves til markedsføring
5. Der er hevet ca. 4500 kr ind på kampboldssponsor
5.

Status på fodbold
Der skal findes enkelte nye trænere efter nytår.
Træningen er kommet i gang.
B-trupsspillere hænger lidt i bremsen. 3. - 4. holdet har flot fremmøde – José er
kommet godt i gang.
Vimal er ligeledes kommet rigtig godt i gang.

6.

Sociale arrangementer
1. Målaktietur
Udskydes så der kan findes flybilletter til en fair pris.
Der skal findes et udvalg uden medlemmer fra bestyrelsen så det bliver et
anliggende for herreholdet.
2. Månedens kamp
Skal fortsættes på samme måde som foråret.
Mulige kampe:
23/9 kl 11:15: PI2 - FB5.
23/9 kl. 13:00 PI damer - Heimdal
15/10 kl 11:45 PI Fodbold 3 - VLI 4
28/10 kl 13:00 Vigerslev BK - PI1
28/10 kl 15:00 PI damer - CBS
Sidste-kamp fest: Prøv at få flyttet 2. holdets kamp fra søn d. 5/11 til lør 4/11 og
afholde den der. Afventer om det er muligt for DBU
3. Fodgolf eller alternativ
Vi afholder en forlænget månedens kamp d. 23/9 og har nogle små events planlagt
på dagen. Evt bestiller pizza.

7.

Evt.
Nicolai stiller ikke op til valg efter nytår.

8.

Næste møde
15/11 kl 18 hos Marcus. Nørrebrogade 36B

PI-København, Fodboldafdelingen

