
Nørrebro d. 19.2.2013
 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 20. februar 2013 kl. 19.20 i Valby.
 

 
1. Godkendelse af sidste referat
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen
6. Indestævne – hvordan forløb dagen?
7. Opstartsdag og medlemsmøde – kort referat fra Kenneth
8. Træningsdag 2013
9. Herre arrangement – er det efterfølende også en succes? (Haakans

sms)
10. Evt.
11. Aktionsliste
12. Næste møde
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Referat.

1. Godkendt.
2. Fodboldafdelingen skal stå for afviklingen af DM i fodbold i 2013 (11.-12. juni).

Afvikles sammen med løbeafdelingen, som også afholder et stævne.
Fra 1/1 2013 er der ikke længere ”tjenestefri” og der er ikke længere udlån af biler. Vi
mangler dermed både køretøjer og folk til afholdelsen.
Der er blevet lovet en ”dagsløn” på 750 kr. Det forventes, at der skal bruges 4-6 mand.
Lasse og Kenneth er tovholdere på projektet.
Der skal desuden arrangeres middag (evt. Herzegovinia) og der skal bookes baner.

3.  
• Byder velkommen til de nye friske bestyrelsesmedlemmer og

skitserer bestyrelsesarbejdet.
• Bornholmerholdet har fået et flot diplom, som vinder af deres

række J
• Vi har fået ny hjemmeside (PIfodbold.dk) – det virker som regel.

Informer Erik, hvis man finder fejl. Vær endelig kritisk – det er
meningen, at den skal være offensiv.

Der skal evt. oprettes en gæstebog, hvor man kan skrive ris/ros og kommentarer.
• Klaus har sendt budget over damernes træningslejr. Hvor meget

skal klubben bidrage med – tilmeldingsgebyr +
dommerudgifter.

• Dameholdet er inviteret til et gratis stævne i Birkerød (vist i
marts) – Erik har videresendt til Klaus.

• Regnskabet 2012 er videresendt til Kurt fra FU.



dommerudgifter.
• Dameholdet er inviteret til et gratis stævne i Birkerød (vist i

marts) – Erik har videresendt til Klaus.
• Regnskabet 2012 er videresendt til Kurt fra FU.
• Økonomien er stort set på plads ift. indestævnet. Erik har kontakt

til manglende betaler.
4.  

Kenneth:
• Skal til møde med Home og Gunnar. Home vil undersøge

mulighederne for at få mere ud af deres sponsorat. Vil evt. ud i
den store idrætsafdeling.

Lone:
• DBU-København repræsentantskabsmøde: Fair Play match day er

afskaffet. Der blev ikke snakket om, hvad der skal ske med
området omkring Valby Idrætspark. Desuden blev der slået på
tromme for, at man skulle få uddannet flere dommere fra de
individuelle klubber – Lone finder info, så vi kan viderebringe
det på træningsdagen. Erik lægger desuden link på den
splinternye offensive hjemmeside.

Mou:
• Bliver informeret om rollen som materielforvalter. Vi handler

med Fairplay (John) – priserne er sportdirect-priser.
• Oldboys efterlyser nyt kamptøj, men der skulle være et ordentligt

fuldt sæt til dem. Erik og Mou tjekker op på det til
mandagstræning. Mangler de mod forventning, skal de
selvfølgelig have et nyt sæt.

• Nøglelisten skal overdrages, da Ahle har været ansvarlig. Mou
tjekker med Ahle, hvad vi allerede har. Beder desuden Ahle om
at lægge dokumentet på Dropbox.

• Der skal ny radio i omklædningsrummet. Mou indkøber.
• Bornholmerholdet har fået nyt kampsæt (doneret af en ven).

Klubben spiller i grøn/hvid stribet – det nye sæt er grønt med
hvidt på ærmet. Det er forkert signalværdi. Mou undersøger om
han kan få bluserne ombyttet til det rigtige. Hvis det ikke kan
lade sig gøre betaler klubben et sæt nye bluser. Klubben betaler
desuden for tryk.

Marcus:
• Hvad vil vi med de fremtidige SMS-opdateringer? Én ugentlig SMS med

trænings- og kampinfo. Desuden info når der er klubarrangementer +
krisesituationer (f.eks. at et hold mangler spillere).

5. Se dokument i Dropbox (Opgaver_Haakan-opdateret)
6. 24 senior og 9 oldboys. Vinder: Vestegnen –seniorrækken. Amager – oldboysrækken.

Slutteligt en rigtig fin dag! Første år med brugerbetaling.
Kenneth uddeler tak til Erik, Jønholt, Kristian og Jens Dyrbjerg.

7. Kristian var med og en rigtig god support J
Dagen var rigtig fin – dog kunne man godt have ønsket sig lidt flere spillende deltagere. God
opbakning til medlemsmødet. Referatet er indsendt til StorePI. Beretning + referat bliver
desuden lagt på hjemmesiden. Lone har indsendt artiklen til vores blad PolitiIdræt.

8. Der har ikke været stemning for en samlet træningslejr, så det er besluttet at afholde
træningsdag I stedet. Datoen er fastlagt til den 16/4.

Baner fra 8.30. Træning, brunch, spillermøder, yoga, miniturnering, Bornholmer
træningskamp, bowling.
Mou laver “Hvemkommer” + hænger opslag og tilmeldingsseddel op I
omklædningsrummet.

9. Desværre manglede et par af drengene, men god dag!
Afholdt sportskonkurrence i andre sportsgrene end fodbold. Spillermøde – hvad kan der
gøres bedre i klubben ift. medlemmernes lyst til at spille i klubben. Vi skal være bedre til at
modtage nye spillere – mere opmærksomhed. Evt. gøre træneren opmærksom på, at der er
nye spillere!
Afsluttede med meximad og hygge.

10. Generalforsamling i StorePI: 14. marts
NÆSTE MØDE MANDAG DEN 8. APRIL 2013
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