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Fredag den 10. oktober 2014

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Marcus – mandag den 13. oktober kl. 18.00 med spisning
1. Godkendelse af
sidste referat (se Dropbox under
mappen ”Bestyrelsesmøder, 2014”
fra 180614)
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer
5. Rollefordeling i

bestyrelsen

6. Fremtiden for
afdelingen – herunder Oldboys –
fremtidig plan
7. Budget til afdelingen
(Nye trænere)
8. Nyt klubhus
9. Tiltag med skabe etc.

(ville være en fordel, hvis Kenneth har nogle svar fra kommunen
ift. punkt 8+9)
10. Afslutningsfest,

sidste-kamp-fest,
generalforsamling, Træningsdag,
træningsweekend
træning

11. Vinterpause/12. Evt.

13. Aktionsliste – jeg
sørger for en opdateret en af
slagsen!
14. Næste møde

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

Lone Mikkelsen
Generalsekretær

Referat
Til stede: Kenneth, Martin, Mouer, Marcus, Erik og Lone (afbud fra Chr Winther)
1. Sætningen omkring, at budgettet skal gennemgås og godkendes skal slettes, da
vi altid har gjort dette. Det kan mistolkes af folk som læser det som et
enkeltstående referat.
Martin tydeliggør sine synspunkter omkring punktet fra sidst omkring træningsdagen.
Det bliver fulgt op på punktet på dagens dagsorden.
Ellers godkendt!
2. Johnny stopper som dametræner. Vi skal have lagt en fremtidig plan. Tager den
som et punkt senere på dagsordenen.
Afslutningsfesten var en stor succes. Mange deltagere (kun ganske få afbud) og alle
var glade. Budgettet blev overholdt til punkt og prikke.
Indbydelser til indestævne (20. januar 2015) er udsendt. Hallen er bestilt og alt plejer
at gå ”lidt af sig selv”. Toft er tovholder og uddelegerer.
3. Har lige afleveret 3. kvartal til Kristian – det ser umiddelbart ud til, at vi slutter
med et underskud på 25.000 kr. (det er tilsyneladende især tøjvask der er løbet
op pga. mange nye spillere til træning, men også et stort indkøb af materiel).
Punkt på mødet inden generalforsamlingen – evt. kontingentstigning (5-10 kr?).
ØKF-spillere: Flere af dem træner med (få gange), men de spiller ingen kampe..
Erik får besked hvis holdkort ikke er udfyldt. Generelt går det godt, men et par stykker
er glemt – det koster 500 kr i bøde per gang!
Kvitteringer: Det skal tydeligt fremgå hvad udgifter er gået til! Det skal naturligvis gå
til holdet.
Hvis man har noget til budgetlægningen skal man sige det til Erik! F.eks. kan stigende
medlemstal medføre øgede trænerlønninger + sociale arrangementer.
4.
Marcus: Intet nyt
Mouer: Mange nye folk => meget info til nye trænere. Stort svind i bolde + tøj. Har
været meget fokus især på tøj. Flere bolde er fundet, og tøj er i nogen grad kommet
tilbage. Der ser ud til at være rettet op på det. Der er fremadrettet trykt logo på bolde,
så de er synligt klubbens ejendom.
Martin: Mange indmeldelser (23 styks) imod kun 10 udmeldelser.
Erik har indsat nye trænere.
For alle i Kluboffice skal fremgå adresse, mail og telefonnummer for at de kan blive
godkendt som fodboldspiller og for at de dermed kan fremgå på holdkort.
Vi har haft en del problem med dommere sat på af KBU… Oldboys har anmodet om
ikke at spille lørdagskampe, men har haft omkring 3. KBU er kontaktet og
forklaringen er, at de ikke kan få det store puslespil til at gå op. Til forårssæsonen
skulle det se bedre ud.
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Lone: Intet nyt – har ikke været i klubben de sidste 4 måneder pga. forstuvet fod…
5. Markus har et oplæg til fremtidig rollefordeling:
Formand/næstformand: kontakten til DBU/KBU, Store-PI, Kluboffice osv
Kasserer: Giver sig selv
(General)sekretær: Står for det praktiske omkring mødeindkaldelse,
dagsorden+referat, upload på Dropbox
Én der står for det fodboldmæssige i klubben
Én der står for materiel
Én der står for de sociale arrangementer
Marcus’ skitserede oplæg vil blive lagt på Dropbox.
6. Det ser super godt ud med 1. holdet (der er 20-25 per gang). Der er også sociale
tiltag fra trænernes side. Det praktiske halter en anelse, men bliver bedre.
Der er ved at være en stamme på 2. holdet.
3. holdet er 7-mands nu – skal det ændres til 11-mands?
Vi er blevet kontaktet ang. et lukket hold under PI – vi er umiddelbart ikke
interesserede. Møller mener umiddelbart ikke, at der er stemning for 11-mands blandt
3. holds spillerne.
Hvordan skal den fremtidige fordeling være? Fortsat et 3. hold der spiller 7-mands
(spillere der sidder over fra 1./2. holdene) + tidligere 7-mands 3. hold bliver til
oldboys 7-mands + 11-mands veteranhold (inkl. nogle tidligere oldboysspillere på
dispensation). Vi skal finde folk der vil stå for 3. hold + oldboys + veteranholdet.
Dametræner kommer til at mangle i det nye år. Niklasen har en føler ude. Og det
bliver fulgt tæt.
Det kan blive problematisk at der generelt er et fald i antallet af politiere – primært
pga. støtten fra politiforbundet.
7. Der mangler luft i budgettet til flere ”hjælpere” på sidelinjen.
Tre trænere er umiddelbart for mange til hver herretræning. To skulle kunne klare
opgaverne, men ikke én – det skal derfor garanteres, at der kan være to trænere per
træning!
8. Søger vi DBU om et klubhus så skal de give os et. Men det kan være ALLE
steder.
Mouer har været til møde, som var arrangeret af DBU og Kife, omkring etableringen
af et nye kludhus fælles for flere små klubber (inkl. PI-fodbold) + FREM som den
store klub + evt. amerikansk fodbold for bredde.
Mouer lagde vægt på, at vores forhold ikke må forringes. Og der skal skabes en
klubfølelse. Det ligger sandsynligvis langt ude i fremtiden, men et rigtig spændende
tiltag og godt at vi er tænkt ind i projektet.
Det bliver fulgt fortsat. Vi bliver indkaldt til nyt møde.
9. Kommunen har informeret om forbedringer af tribunen, og vi må derfor ikke
bygge nye skabe og lign. Vi er presset på plads, men der er ikke den store
samarbejdsvilje fra Valbys side. Formanden tager den videre.
10. Sidste-kamp-fest den 8. november afholdes traditionen tro. Servering af pølser
+ øl/vand, middag på Hercegovina og fælles afgang til bar med dans.
Budgettet er 10.000 kr + brugerbetaling (150 kr per person)
Medlemsmøde + generalforsamling – sidste lørdag i januar
Træningsweekend – Niklasen har planer om at afholde en træningsweekend (evt. på
Bornholm). Muligvis vil alle inkluderede betale selv. Og derudover er det så tanken, at
træningsdagen stadig afholdes, som det er blevet tradition.
Niklasen står selvstændigt for træningsweekenden og damerne kan evt. koble sig på,
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Niklasen står selvstændigt for træningsweekenden og damerne kan evt. koble sig på,
men selv stå for deres del ift. træningspas + -kampe.
Træningsweekend og træningsdag ligger 28. februar og 21. marts (Niklasen
bestemmer dato til træningsweekenden – den anden dato tilfalder træningsdagen).
11. Vi har fortsat Valby Hallen til indendørstræning hver fredag – det skal lige
bekræftes!! Første træningsdag + tidspunkt meldes ud på FB, hvor der også
laves et system for tilmelding.
Vintertræningen kommer til at ligge fuldstændig som sidste år! Det bliver fulgt op på
næste møde.
12. DBU-App: Fungerer virkeligt godt. Efter en gratis prøveperiode på 3 måneder
koster det 19 kr. per seks måneder.
+ blandet snak…

NÆSTE MØDE: onsdag den 12. november 2014
_________________________________________________________________________________________________________________
PI-København, Fodboldafdelingen
Lone Mikkelsen
Generalsekretær

