________________

________________
PI Fodbold


Ishøj d. 13.3.2012

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. februar 2012 kl. 17.00 i
Valby
1: Godkendelse af sidste referat
2: Nyt fra formanden
3: Nyt fra kassereren
4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5: Indestævne, spillere, dommere
6: Klubhus
7: Trænere
8: Træning vinter/forår 2012
9: Turnering og hold 2012
10: Træningslejr 2012
11: EM for kvinder 2012
12:Evt.
13: Aktionsliste
14: Næste møde

Jesper Ahleson
Sekretær
------------------------------------------------------------------------------------------------Indledningsvis var Martin og Kristian tilstede i forbindelse med
overdragelse af Kristians opgaver.
Tilstede til selve mødet: Lasse, Erik, Haakan, Jesper
------------------------------------------------------------------------------------------------Ad1: Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.
Ad2: Nyt fra formanden
Lasse takker Kristian for sin store og flotte indsats i bestyrelsen gennem de
sidste mange år, og byder Erik velkommen som ny kasserer.
I samme forbindelse blev Martin budt velkommen i bestyrelsen, hvor vi glæder
os til det fremtidige sammenarbejde. Martin overtager Eriks plads som
materielforvalter.
Har været til sponsorarrangement d. 26. januar med Home. Home fortsætter
deres sponsorat af klubben i 2012.
Deltaget i Store Pi’s bestyrelsesmøde, hvor der blev gjort status for klubben.
Karate bliver optaget som nyt medlem i Store Pi.
Henrik Wiberg stopper som formand for Store Pi. Gunnar Nørager er ny
formand, der er endnu ikke udpeget en ny næstformand.
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Ad3: Nyt fra kassereren
Har ikke overtaget alt fra Kristian, dette vil ske i løbende over den næste
periode.
Ligeledes vil Martin løbende blive sat ind i opgaverne, som hører under
materielforvalter.
Nyt ang. nøglekort til Bevægelseshuset med procedure med alarm til huset.

Ad4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Haakan: Intet nyt.
Jesper: Intet nyt.

Ad5: Indestævne, spillere, dommere.
Generelt et godt stævne.
I fremtiden skal vi fremsende reglerne til dommerne, så der dømmes efter de
regler, som vi også sender til holdene.
Glasklare regler for videre avancement.
Usportsligoptræden diskuteret og der tages aktion på dette ved at underrette
spillerrepræsentant fra pågældende hold via brev.

Ad6: Klubhus
Forslag om at klubben får et værested, evt. at leje os ind på tribunen eller
Fremad Valby. Der arbejdes videre på forslaget.
Ad7: Trænere
Der tages en snak med trænere omkring foråret.
Kristian tager veteranholdet.

Ad8: Træning vinter/forår 2012
Forholdene perfekte. Mange spillere om mandagen lidt mere svingende torsdag.
Formenligt bliver forårstræning kl. 18, hvilket passer flest spillere.
Ad9: Turnering og hold 2012
Fortsætter som nu. Pt. ingen kampændringer.

Ad10: Træningslejr 2012
Ingen træningslejr, da der ikke var nok tilmeldte, der bliver lavet en alternativ
træningsdag d. 24. marts.

Ad11: EM for kvinder 2012
Orientering om status.

Ad12: Evt.
Kristian har d. 30. januar deltaget i DBU Københavns repræsentantskabsmøde,
intet aktuelt for PI. Der var ikke mange deltagende klubber tilsvarende vores i
medlemstal.

medlemstal.
Ad13: Aktionsliste
Delvist gennemgået, der arbejdes på at forbedre listen så alle Kristians opgaver
bliver fordelt.
Ad14: Næste møde
Næste møde bliver d. 25. april kl. 18.00 i Valby
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PI-København, Fodboldafdelingen
Jesper Ahleson
sekretær

