
              
 
 
 
 

    Ishøj d. 29.10.2012
 
 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 24.09 2012 kl. 18.00
 
 

DAGSORDEN:
 

1. Godkendelse af sidste referat.
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kassereren.
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5. Fodboldgolf 2012
6. Træning efterår 2012
7. Klubbens tilstand.
8. Statistik, jubilæer.
9. EM for kvindepolitihold 2012 – evaluering
10. Aktionsliste
11. Evt.
12. Næste møde

 
 
Referat
Jesper Ahleson
 

 

Referat af mødet:
 

1. Godkendt, uden ændringer.

 
2. Sponsorarrangement aflyst, nyt arrangement i november.

 
Indlæg i PI-blad skal ikke være ”for farvede” og holdes i en sober tone.
 
 

3. Tidligere medlem har fået svar på sin henvendelse ang. betalt kontingent, det er
medlemmernes eget ansvar at få meldt sig ud ved flytning osv.  

Alle holdledere og trænere er opfordret til at få lidt mere styr på statistik..
 
 
 
 

4. Kenneth, intet nyt.

Lone, intet nyt.
Haakan, intet nyt.

Politiets
 Fodboldklub

________________ ________________



4. Kenneth, intet nyt.

Lone, intet nyt.
Haakan, intet nyt.
Gumbi, mange nye indmeldelser fra flere hold. Der bliver lavet nye
indmeldelsesblanketter så fremtidige udmeldelser tydeligt fremgår af disse.
Ahle, intet nyt.
 

5. Godt arrangement for klubben, 36 golfere og lidt flere til spisning. Budget
holder.

 
6. Herretræningen svinger meget i kvalitet, hvilket skal drøftes med trænere. Der

er minimum 15 til træning.

 
7. 1. holdet, stadig de gamle spillere.

Bornholmerholdet fungerer bedre end længe
3. holdet er langt fra nok, herunder diskuteret fremtid sammensætning af 3. og trænere
dertil.
Veteranholdets holdleder trækker sig til vinter.  Hvis ikke en ny kan findes, bliver
holdet trukket.
Dameholdet kører bedre end vanligt.  
Oldboys er der også fint styr på, endnu en god indsats af folkene bag holdet.
 
Efter en episode i en udekamp i Hvidovre, har en spiller fået 6 dages karantæne, han
bliver ligeledes udelukket for deltagelse i kamp i resten af 2012 af PI-fodbold.
 

8. I fremtiden, skal jubilæer uddeles til afslutningen, da det er for vanskeligt at
følge enkelte potentielle jubilarer.

 

9. EM for kvinder var en stor succes, og der er megen ros til klubben.

 
10. se aktionsliste

 

11. Sidste kamp d. 10.11.2012

Vinterbold – klubben melder et hold til, hvis kampene er i weekenden.

 

12. Næste møde bliver d.20.11.2012 kl. 1800 hos Lone, som endnu engang vil
trylle i køkkenet.
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PI-København, Fodboldafdelingen

Jesper Ahleson
 
 


