
Dommere
3 kampe i april
(To for 1. Holdet og en for 2. Holdet)
+ To kampe for Damerne
 
Tommy har ikke kontakt til dommere vi kan bruge. Anbefaler dog vi kontakter Brian.
Tales med Klaus og/eller Haakan
 

Muligheder:
-	Erik Kofoed
-	Troels Kuhre

 
1. Toft tager kontakt med Brian – Samt de resterende kontakter

Lasse er kontaktpersoner, hvor vi skal henvende os hvis vi finder en dommer.
PI giver 250,- pr dommer (Evt 50,- sort i hånden)
 
Træning
Vi satser på at være på græs mandag d.15. april
Indtil da forsøger vi at arrangere Fodboldfabrikken og Crossfit
 
Fordeling af hold
 
De weekender, hvor både 1. Holdet og 2. Holdet spiller, spiller Bornholmerholdets 1. Holdets
kamp.
Når der ikke er sammenfald, spiller Bornholmerholdet sin egen kamp, men virkelig sætter tid af til
1. Holdets kampe!

-	Mads T følger Bornholmerne
-	Tommy sætter hold, og kontakter os når der sjak suppleres

 
 
Træner
Mulighed for skattefri godtgørelse.
Mads T .får 15.000,- om året
 
3. holdet
7-mands fodbold (Muligvis er der kun tre-fem kampe i den turnering)
 
Veteran
Vi har ikke noget veteranhold, da det ikke er blevet tilmeldt. Vi er nr 1 på venteliste, og får se hvad
der ske.
Afventer KBU på begge overstående sager.
 
Markedsføring
Vi ”skifter” navn til PI Fodbold à Erik kontakter KBU
 

Dokument (Mou)
-	Træningstøj
-	Kontigent: 1.080,-
-	Økonomisk tilskud til sociale arrangementer
-	Minimum fire årlige arrangementer for hele klubben

o Heriblandt tur til Sverige hvor der spilles fodgolf
-	Faciliteter: Træningsbane, fast omklædning, etc

 
Facebook (Marcus)

-	Marcus kigger på det i løbet af foråret
 



 
Facebook (Marcus)

-	Marcus kigger på det i løbet af foråret
 

Annonce i Valbybladet (Lasse)
-	Lasse kigger på pris

 
Afslutningsfest (Marcus)
Lørdag d. 29. Juni
17.30, Station City – Halmtorvet
Lav Hvemkommer
 
Søm-blok: Der er brug for en ny blok, da den er ”savet” ned
(Mou og Lasse forhører sig)
 
Kontaktinformation på spillere

-	Undersøg kluboffice for kontaktinformation (E-mail adresse)
Holdsport
Mou undersøger nærmere
 
Generalforsamling PI
Kristian tidl Fodbold PI, er nu kasser i Store PI
 
Nyt møde mandag 06.05.2013
18.00


