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Jesper Ahleson
Sekretær
 
 
 

Referat
 

 
1: Godkendelse af sidste referat
Godkendt, uden bemærkninger.
 
 
2: Nyt fra formanden
Web-master for Store PI, har rykket for input til hjemmesiden. Alle artikler, vi selv skriver,
skal i fremtiden sendes til Store PI, som vil stå for videre formidling.
 
D. 8.januar 2013 er der møde ang. DPM i fodbold og løb - klubben skal være medarrangør.
D. 5.januar 2013 afholder Heimdal indestævne i Nørrebro Hallen - dameholdet stiller 2 hold.
Culpa har rettet henvendelse angående vores underskrift på et fælles brev fra flere klubber i
Valby ang. fælles klubhus- Brevet bliver sendt til Københavns Kommune.
Sponsormøde gik som planlagt godt, fremtidig sponsoraftale tilgår.
 
 
 
3: Nyt fra kassereren
Kluboffice er ikke længere gratis men kommer til at koste 1200.-/år.
Forplejning i forbindelse med kampe, efter tidligere aftale skal der max. bruges 100 pr./kamp
pr. hold.

PI Fodbold 

________________ ________________



Kluboffice er ikke længere gratis men kommer til at koste 1200.-/år.
Forplejning i forbindelse med kampe, efter tidligere aftale skal der max. bruges 100 pr./kamp
pr. hold.
 
 
4: Budget 2013
Budget for 2013 kr. 195.000
 
 
5: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
Haakan: Indendørs fredag d. 7. kl. 1900-2100.

Opstart d. 2.2-2013 ingen kunststofbane, vi afventer Vigerslev Boldklub for evt.
bytte.
Træning i efterår har været svingende, både indholdet af træningen, men også
fremmødet.
BH-holdet havde en god tur til Warszawa 16.-18. nov.
Indendørstræning starter 7/12 kl. 19-21.
Der spilles 7. og 14. december 2012 og d. 4., 11. og 18. evt. også d. 25. januar
2013 sms’er hvemkommer.
Vedr. opstart mangler vi bane den 2/2.. Har spurgt Vigerslev om de vil bytte så
vi kan spille fra 1015-1150.
Vi skal have ryddet op og indkøbt træningstøj forud for vintertræning – vi bliver
mange. Bestyrelsen var enig om at dameholdet skal have egne farver.
 

 
Lone: Ros fra spiller for arrangementer i klubben.

Dameholdet er blevet spurgt om de vil deltage i en træningsweekend i Jylland i
januar.

 
Kenneth: Indendørsstævnes tilmelding er afsluttet, alle pladser er fyldt.

Har deltaget i Store-PI’s generalforsamling, hvor div. afdelinger aflagde
beretning.

 
Martin: Har udarbejdet artikel omkring sidste kampfest og afslutning af efteråret.

Det arbejdes på at få vores liste over civilespillere til at stemme overens med
store PI’s ditto.

 
Jesper: Intet nyt.
 
 
 
6: Træning vinter 2013
Vi har samme tider som i 2012, kunstgræs mandage 1900-2030 og torsdag 1730-1900.

 
 

7: 1. holdet 2013
Sammenhold i klubben skal forbedres. Klubben vil stå for et arrangement d. 12. januar 2013,
hvor teambuilding, spillermøde og socialt samvær vil være i fokus.
 
 
8: Bestyrelsen 2013
Haakan og Jesper stopper i bestyrelsen til næste medlemsmøde.
 
 
 
9: Sidste kampfest
Økonomi: Sodavandskassen havde overskud på 3000 kr. i år  
Pølser m.m. kr. 1750, sodavand/ø kr. 950 og shots kr. 550 i alt udgifter for kr. 3250 (tilskud
fra PI 250).
Stor opbakning hele dagen og det forløb fint.
 
 



Stor opbakning hele dagen og det forløb fint.
 
 
 
10: Evt.
-intet
 
 
11: Aktionsliste
 
 
 
12: Næste møde
D. 8. januar 2013 kl. 17 hos Lone
_________________________________________________________________________________________________________________

 
PI-København, Fodboldafdelingen

Jesper Ahleson 
sekretær

 
 


