
          
 
 

Mandag d. 24. februar 2014
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Kenneth i Kastrup – 25. februar kl. 18.00

 
 

1.	Godkendelse	af
sidste	referat	(se	Dropbox	under
mappen	”Bestyrelsesmøder”)

2.	Nyt	fra	formanden

3.	Nyt	fra	kassereren

4.	Nyt	fra	øvrige
bestyrelsesmedlemmer

5.	Update	for	holdene	–
herunder	særligt	bøn	fra	Jan

6.	Trænerkontrakter	–
er	der	kommet	styr	på	dem?

7.	Materialer

8.	Indestævne	-	update

9.	Medlemsmøde	-
update

10.	Træningsdag	2014

11.	Evt.

12.	Aktionsliste

13.	Næste	møde
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REFERAT:

1. Referat er godkendt
2. Den nye formands første bestyrelsesmøde.

Mødestilen opretholdes og vi skiftes til at være forskellige steder (eller i hvert fald
privat). Men vi skal være mere målrettede og kun drøfte emner, når de ikke allerede er
afgjort ved tidligere møder.
Velkommen til Christian V.
Jønholt har mistet motivationen og er stoppet. Kenneth har drøftet det per mail med
bestyrelsen, samt personligt med Jan.
Der er ikke stemning for at hyre en ny. Den vigtigste opgave der kommer til at mangle
er statistik + aflevering/afhentning af tøj (især til udebanekampe). Vi skal være
meget opmærksomme på, at det ikke kommer nogle bestemte og altid de samme til
byrde – især folk med bil vil hænge på tøjtjansen. Vi skal også gerne have tjansen
uden for bestyrelsen (optimalt set). Det drejer sig om 8 udekampe, hvoraf ingen spilles
i Valby. Tjansen skal sættes i system, så det ikke er aftenen før den skal afsættes eller
Jan der kommer til at hænge på den.
Punktet kommer på programmet til træningsdagen, så det kan tages op til holdmødet
(Mouer og Lone).
Indkøb til kampe (frugt/slik) skal uddelegeres blandt spillerne.
Det skal undersøges, om der er én der vil være statistikansvarlig – dette skal også
afgøres til holdmødet på træningsdagen.

3. Der er en procedure i vores skab omkring, hvordan vi kommer ind i
Bevægelseshuset hvis der er lukket. Det er meget omstændigt så skal helst
undgås.

Ændringer på gebyrer ved tilmelding  Forsikringer er steget
Vi er automatisk tilmeldt pokalen på seniorniveau – hvis ikke man ønsker at deltage
skal man aktivt melde fra.

4. Marcus: Rønne FC og FC Bornholm er meget tilfredse med løsningen omkring
at få træningstid i PI. Jan + træningsdeltagere er også meget tilfredse. De er
med til at øge antallet til træning betragteligt, hvilket er super godt.

Mouer: Problemer med at skaffe det kamptøj han gerne ville have. Modellerne var
udgået. Men det har løst sig – til en billigere penge.
Forvirring omkring omklædning og baner – det skal løses sammen med Sten!
Repræsentantskabsmødet gik rigtig fint!
Christian: Intet nyt J
Martin: Veteran vinterboldkampe har ikke fungeret. Ingen omklædningsrum, ingen
bane eller ingen modstandere – lidt blandet…
Sten udmelder, at det er klubbens eget ansvar at sørge for at alt er i orden. Det kan
ikke lade sig gøre, og derfor må vi melde fra. Dog er der muligvis en chance om
tirsdagen, hvor der skulle være ledigt. Martin undersøger nærmere.
Det er også en dyr turnering – så det skal køre bedre, hvis det skal kunne svare sig at
være med.
Hjemmekampe er blevet placeret søndag kl. 10. Det skal rykkes, da det kan give
problemer for holdet mht. fremmøde. Det skal også undersøges, hvor mange
damekampe og 1.holdskampe der falder sammen – for at Johnny kan deltage begge
steder.
Tilmeldingsblanketter: Der skal printes nye, da der er ændret i dem. Martin lægger det
i Dropbox og Erik lægger på hjemmesiden. Der bliver desuden lagt en stak i klubben.
Lone: Artikel er leveret til bladet.
Deltager ikke selv i træning pga. tidspunktet, så ved ikke, hvordan stemningen er på
holdet, men har indtryk af mange nye og god stemning. Vi skal sørge for
tilmeldingsblanketter (Lone/Johnny).

5. 1.holdet: Jan – Er ked af at sidde 4 timer 2 gange om ugen for at træne… Det er
forståeligt. Hans bøn er at slippe for én træning hver uge. Det er bestyrelsen
indforstået med.

Han får alligevel lidt mere arbejde med at udfylde holdkort til kampene, hvilket nu



forståeligt. Hans bøn er at slippe for én træning hver uge. Det er bestyrelsen
indforstået med.

Han får alligevel lidt mere arbejde med at udfylde holdkort til kampene, hvilket nu
foregår elektronisk. Indtil videre har han kun udmeldt fravær fra 2 vintertræninger.
Hvis han alligevel gerne vil springe over én gang om ugen, så skal Klaus stå for
træningen, men gerne med ”støtte” fra hjælpetrænere (Møller/Mads…). Marcus
kontakter Klaus for at få samtykke.
De første træningskampe er gået rigtig godt. Og der er et par stykker mere i
kalenderen.
2.holdet: Det er svært at sige endnu, men der ser ud til at være gode takter. Der skal
skabes lidt mere ansvarsfølelse på holdet.
3.holdet: Flemming er træner og vi må se tiden an ift. holdet
Dameholdet: Johnny vil det rigtig gerne og virker meget tilfreds. Der er megen
(positiv) aktivitet på FB! Der er sagt go for en social aktivitet.
Vi undersøger nærmere om Valbyholdet stadig er interesseret.
Oldboys: Der er umiddelbart en ret stor spillerbase. De træner ikke.
Veteran: Intet nyt udover ovenstående i punkt 4.

6. Erik har styr på det og fremviser dem ved mødet. Nu mangler de bare
kruseduller. Efterfølgende skal de scannes ind og lægges i Dropbox (Mou tager
den på sig). Erik har desuden originalerne liggende.

7. Ser Mou under punkt 4.
8. Gik godt. Der var omkring 26-28 hold. Et par hold udeblev, men ellers en god

dag. Vi tjener godt på et banner i nettet.
9. God dag med flot fremmøde (omkring 35).
10. Mou og Lone skal i gang med den store planlægning – vi skal til 90’er fest.

Det bliver et hit og med rejecocktail.
Fodbold er umiddelbart kl. 15 – Marcus laver forespørgsel på bane.

11. Intet til Evt.
 
NÆSTE MØDE: ONSDAG DEN 30. APRIL KL 18 PÅ NØRREBRO
_________________________________________________________________________________________________________________
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