
          
 
 

Onsdag d. 18. juni 2014
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes et endnu ukendt sted – 18. juni kl. 18.00
Aftenen starter med spisning og møde med trænere + holdledere.
Efterfølgende best.møde

 
 

1.	Godkendelse	af
sidste	referat	(se	Dropbox	under
mappen	”Bestyrelsesmøder,	2014”)

2.	Nyt	fra	formanden

3.	Nyt	fra	kassereren

4.	Nyt	fra	øvrige
bestyrelsesmedlemmer

5.	Update	for	holdene	–
update	på	1.	holdets	nye	træner

6.	Afslutningsfest

7.	Sommerpause	+
sommertræning

8.	Evt.

9.	Aktionsliste	–
beklager	at	der	tilsyneladende	er
fejl	i	seneste.

10.	Næste	møde

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lone Mikkelsen
Generalsekretær

 
 
 
 
 
 
REFERAT
Til stede: Kenneth, Erik, Marcus, Christian, Mou og Lone.
 
1. Referat godkendt
 
2. Kenneth:
Generalforsamling i Store-PI: Krise i mange klubber. Det ser ud til, at ildsjælene bliver for
gamle og stopper. En anden historie i fodboldforeningen, så vi kunne fortælle den gode
historie.

PI Fodbold

________________ ________________



Generalforsamling i Store-PI: Krise i mange klubber. Det ser ud til, at ildsjælene bliver for
gamle og stopper. En anden historie i fodboldforeningen, så vi kunne fortælle den gode
historie.
95 års fødselsdag i maj 2015, hvilket sandsynligvis vil blive fejret på Wallmanns.
Kenneth giver stor ros til arbejdet omkring ny træner til 1. holdet!
 
3. Erik:
Indkalder kvitteringer, fra dem der har udeståender.
Efterlyser trænerkontrakter på Dropbox -> Mou scanner ind snarest
Oldboys manglede dommer til de to første kampe -> åbenbart KBU’s fejl. De PI-spillere som
var stedfortrædere blev betalt det, som dommeren ville have fået.
Træningsdagen var fint budgetteret. Ros til udvalget J
 
4. Marcus:
To potentielle 2./3. holdstrænere –> Marcus + Mou har møde den 20. juni med spisning.
Den nye 1. holdstræner tager selv en holdleder med når han starter.
 
Mou: Der har været meget svind i materiel – især dunke og bolde. Har måtte købe mange nye
 bolde.
Mou + Marcus har udtænkt et nyt tøjsystem i det lille opbevaringsrum ved siden af
omklædning 1. Det roder som det er nu, og derfor etablerer de det nye.
Marcus spørger i denne sammenhæng, hvor mange der bør have nøgle til rummet. Det bliver
foreslået, at de hold der ikke træner ikke skal have adgang til rummet, men i stedet skal have
deres ting i de tildelte skabe.
Der blev enighed omkring, at der skulle startes med at uddeles en reprimande til alle
nøgleholdere – folk skal rydde op efter sig!! Og nøgleholderne har i fremtiden ansvaret for, at
der ser ok ud. Og så skal alle hold opfordres til i højere grad at benytte deres skabe.
 
Vinther + Lone: Intet nyt
 
Møller (via Kenneth): 3 x fejl med dommerfremmøde -> 2 x KBU-fejl og 1 dommer mødte
bare ikke op.
Træningsdag: trænere skal være med og indholdet skal overordnet set være nærmere fodbold.
Bestyrelsen diskuterede dette, men var ikke enige. Man har indtrykket af, at klubbens spillere
faktisk gerne også vil noget andet end fodbold på sådan en dag. Og de forskellige initiativer,
som der har været de seneste år (f.eks. døds-yoga og Fitness World), er blevet taget rigtig godt
imod.
 
5.
1 holdet: 18-20 mand til træning hver gang – truppen er desuden bred og der er god stemning.
2. holdet: Ser også godt ud for 2. holdet. Marcus har sendt en mail ud til en bred skare om
spillernes intentioner. Vil de kun kamp, eller træning+kamp??? Generelt har der været
opløftende svar. Dog melder holdet, at de mangler et socialt samlingspunkt.
3. holdet: Hvad skal der ske med 3. holdet efter sommer? Flemming fortsætter umiddelbart
gerne, men vil have en der står for holdkortene – eller han skal have et lille kursus i, hvordan
man indsender data.
OB: Kører rigtig godt!
Damer: Kører rigtig godt! Rigtig godt med mange nye spillere og alle har det tilsyneladende
 godt med hinanden. De nye spillere starter almindelig kontingentbetaling nu.
 
6. Afslutningsfest: Ca. 60 tilmeldte (rigtig flot). Faciliteterne er på plads. Betalt rengøring.
Folk er på plads til baren. I år bliver der ingen gratis bar, men der kommer dog nogle flasker
vin på alle borde til spisningen.
Der er stemning for lotteri. Der indkøbes få, men gode gevinster.
Der skal være raflebærer + terninger til festen.
Der efterlyses et par piger til udvalget.
Og der blev husket på, at der skal købes gaver/vin til trænerne.
 
7. Sommertræning: Opstart 8. juli. Fremadrettet hver tirsdag. 5. august starter 1. holdets nye
træner med sin første træningsgang. Denne gang vil træning være efterfulgt af øl/vand-hygge.
Fremadrettet vil træningen herefter, som sædvaneligt, være hver tirsdag og torsdag.
 
8. Evt.:



Fremadrettet vil træningen herefter, som sædvaneligt, være hver tirsdag og torsdag.
 
8. Evt.:
Målaktietur: Planlægges i november og det bliver en ren herretur!
Man skal have spillet min. 5 kampe for at komme med.
Turen er nu selvfinansieret og vil skulle indbetales i rater.
Fodgolf: Dato fastlægges så snart efterårets kampprogram er ude – der findes den mindst
kamp-bookede weekend, og så må der rykkes kampe, hvis nødvendigt.
_________________________________________________________________________________________________________________

 
PI-København, Fodboldafdelingen

Lone Mikkelsen
Generalsekretær


