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1: Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger.
 
2: Nyt fra formanden
Efter møde i FU blev det fastslået, at man i fremtiden nok ikke vil få tjenestefri til
idrætsarrangementer. Yderligere info tilgår snarest.
3514 medlemmer i store PI udgang 2011
3603 medlemmer i store PI udgang 2012
Hjemmeside har mange besøgende.
 
 
3: Nyt fra kassereren, regnskab
Regnskab gennemgået, vi har haft en del udgifter, som ikke er blevet bogført i 2012, da
leverandører ikke har fremsendt faktura.
Regnskab skal kontrolleres af regnskabskontrollanter inden opstart.
 
En enig bestyrelse, vedtog følgende:
Telefon- og administrationsgodtgørelse for bestyrelsen vil i fremtiden stige fra 2000 kr. årlig til
2500 kr. Ligeledes vil kasser og formand opnå frikontingent
 
Fremtidige trænerlønninger bliver:
1.holdet kr. 30 000 pr. år
2., 3. og dame holdet kr. 15 000 pr. år
Holdleder 1. holdet kr. 200 pr. kamp
 
 
 
4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer



 
 
 
4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
Kenneth, intet nyt
Jesper, intet nyt.
 
Lone, deltager i DBUs repræsentantskabsmøde.
Indestævne i Heimdal var godt. Damerne deltog med to hold, hvor det ene hold blev nr. 3
 
Martin, bestilt tøj til dameholdet i egen farve.
Deltaget i møde ang. DM i fodbold og løb. Klubben skal forvente, at der skal bruges frivillige til
forskellige opgaver.
Martin er ude at rejse til d. 1. april
 
Haakan, klubhus i tribunen er pt. ikke aktuelt, i det man fra Valby Idrætspark ikke kan eller vil
afgive lokalet
Skal der bestilles baner igen til indendørs, ja tak, der har været ok tilslutning.
Omklædning i opstarten bliver under tribunen
Telefonlisten bliver opdateret og lagt på dropbox.
Vi har skab 52 i Valby Hallen. Skal fyldes op med indendørsmaterialer.
 
Tider til træningskampe er formidlet til Klaus og Tommy. Haakan koordiner tiderne og bestiller
dommer via KBU - hvem overtager tjansen?
 
Trænere bør koordinere inden træningsopstart. Hvorledes skal vi træne? Sammen, med bold, uden
bold, hvem står for hvad etc.
 
Haakan er træner, men vi forsøger at få tilknyttet en ny og ung træner (Tranberg) til BH
 
Ønske om at trænere er klare og mere fantasifulde i træningen (kritik af Tommy)
 
 
 
 
Turneringsoptart forår:
- 1. Hold 1/4
-  2/3. hold uge 14/15
- damer 13/14-4
 
Nyt tøj BH- holdet
Uden Haakans viden har BH fået sponsoreret og indkøbt et sæt tøj. Det er  helt grønt og puma.
Mangler tryk.
De ønsker nok tilskud til tryk.
Ved ikke beløb endnu.
 
Sodavandskassen 2013 - hvem tager den?
 
 
5: Indestævne
Indestævnet er fuldt besat i alle rækker. Kenneth, Erik, Jønholt, Kristian, Dyrberg og Bjørn Bæk er
tilstede på dagen. Dommere på plads. Der er styr på stævnet.
 
6: Opstartsdag og medlemsmøde
Der er styr på dagen, mad og lokaler er bestilt.
 
7: Træningsdag eller lejr 2013
Til arrangement for herrespillere måler vi stemningen for en evt. træningslejr, så vi igen i år ikke
bruger for mange kræfter på planlægning uden gennemførelse.
 
Datoer for træningslejr/dag er 7.,  14., 15., 16., 17. marts i spil.
Såfremt træningslejr ikke bliver aktuelt, vil der igen i år bliver gennemført en træningsdag for alle
medlemmer i klubben.



 
Datoer for træningslejr/dag er 7.,  14., 15., 16., 17. marts i spil.
Såfremt træningslejr ikke bliver aktuelt, vil der igen i år bliver gennemført en træningsdag for alle
medlemmer i klubben.
Damerne vil gerne på en træningsweekend i Jylland, Lone undersøger tilslutning.
 
 
8: Herre arrangement
Kun to ud af 15 indbudte spiller har meldt afbud. Hvis arrangementet er en succes, bør det
overvejes om det i fremtiden skal bruges som fastholdelse/teambuilding i januar måned inden
opstart.
 
9: 1. holdet forår 2013
Bliver taget op på næste møde, når vi kan se resultatet af arrangementet for
herrespillere. 
 
10: Evt.
Intet
 
11: Aktionsliste
 
12: Næste møde
Næste møde 11. feb. 2013, intet tidspunkt eller sted aftalt.


