
          
 
 

Tirsdag den 11. november 2014
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Marcus – mandag den 12. november kl. 18.00 med spisning

 
1.	Godkendelse	af

sidste	referat	(se	Dropbox	under
mappen	”Bestyrelsesmøder,	2014”
fra	131014)

2.	Nyt	fra	formanden

3.	Nyt	fra	kassereren

4.	Nyt	fra	øvrige
bestyrelsesmedlemmer

5.	Budget	v/Erik

6.	Træner	til
dameholdet

7.	A>klaring	mht.
oldboys

8.	Update	fra	sidste-
kamp-fest

9.	Update	på
træningsture?	Skal	der	meldes
noget	ud	–	til	dameholdet?

10.	Vinterpause/-
træning,	medlemsmøde.	Hvornår
skal	invitation	sendes	ud?

11.	Evt.

12.	Aktionsliste	–	ligger
på	Dropbox	’Aktionsliste	okt	2014’

13.	Næste	møde

 
 

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

 
 
 
 
Referat:
Til stede: Marcus (som glimrende vært), Erik, Martin, Mouer, Vinther og Lone
 

1. Godkendt

PI Fodbold

________________ ________________



Til stede: Marcus (som glimrende vært), Erik, Martin, Mouer, Vinther og Lone
 

1. Godkendt
2. Kenneth har ikke mulighed for at være til stede, og punktet springes derfor over.
3. Erik: Orienterer omkring indetræningstider. Vi er nedprioriteret ift. andre

arrangementer og har derfor fået meget få tider. 6 fredage over hele perioden.
Vi skal forsøge at få en anden træningsdag til næste år.

Sponsorarrangementet med HOME udskydes til næste år.
Afslutningen på årsregnskabet nærmer sig. Vaskeordningen giver stadig underskud,
men mange i klubben.

4. Marcus: Intet nyt
Vinther: Fodgolf var en stor succes!
Mouer: Har deltaget i endnu et klubhusmøde- God stemning og enighed om fælles
klubhus. Der er øget fokus på vigtigheden af, at voksne dyrker idræt. Der er blevet
ansat én til at administrere det ”Ny Valby” + en DBU-repræsentant hvis der er behov.
Klub Danmark Hallen er ved at blive reetableret og får en hel ny status. Der bliver kun
lidt plads til fodbold i den nye hal.
Ansøgning til projekt fælles klubhus skal sendes inden januar.
Møller: Intet nyt
Erik spørger Martin til uoverensstemmelser mellem betalende medlemmer og noterede
i KlubOffice. Martin skal kigge nærmere på listerne.
Lone: Pigerne vil gerne inddrages i processen omkring ny dametræner.

5. Erik fremlægger budget, som ser helt rimeligt ud, dog med en væsentlig
stigning i omkostninger ved tøjvask.

Muligheden for at give de forskellige hold et forudbestemt beløb til brug på
spillermøder diskuteres. Det vil være lettere for trænere at vide, hvad de har at bruge
af. Det skal naturligvis bruges konstruktivt og ikke på almindelige
hyggearrangementer. Marcus kender loftet og formidler det videre når trænere spørger
om midler.

6. Niklasen har kontakt til mulig træner med megen erfaring i trænerfaget. Han er
meget positiv og skal mødes med Marcus og Henriette på tirsdag.

7. 3. holdet er til tider klar til at blive et 7-mands oldboyshold – men beslutningen
er internt blevet, at de fortsætter som 7-mands senior.

Træner til 3. holdet – Flemming. Men han er lige blevet alvorligt knæskadet, så Møller
tager den videre.
De efterspørger nyt materiel – både træningstøj og kamptøj. Det findes internt i
klubben. Mouer er ansvarlig!

8. Endnu et socialt arrangement med meget stor succes. Mange deltagere under
kampen, med musik, grill, Irish coffee og flot spillerindsats. Stor tak til
oldboys-drengene. Arrangementet løber rundt økonomisk med lav
egenbetaling.

Der har været rigtig mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Også meget flot indsats fra Marcus (og Mouer) ift. at skabe kontakten med Rust, som
var et rigtig fint sted at være.

9. Herrerne prøver konceptet af med en tur til Bornholm. Forhåbentligt er det stor
succes, hvor logistik og indlogering kører. Derefter kan flere hold evt. støde til
i 2016.

Der er ved at blive forhandlet på plads med tilskud, sponsorer osv.
10. Der er snak om, at vi evt. skal flytte opstartsdagen og medlemsmødet fra

lørdag den 31. jan til søndag den 1. feb. Vi holder fast i lørdag. Vi har først
bane sent – kl. 13.30. Vi laver derfor om på traditionen og holder sent møde.
Det er vigtigt, at mødet ligger efter træningspasset for at få så mange deltagere
som muligt.

11. Første bestyrelsesmøde i det nye år bliver fælles for nye og gamle
bestyrelsesmedlemmer. Faste opgaver overdrages til de nye. Alle har på
forhånd lavet en ”plan” over, hvordan opgaver skal løses. De opgaver der har
brug for nærmere introduktion overdrages på enmandshånd mellem gammelt
og nyt medlem (f.eks. indmeldelser/udmeldelser og regnskabsposten).

 
Næste møde: onsdag den 18. februar kl. 18 hos Mouer
_________________________________________________________________________________________________________________

 
PI-København, Fodboldafdelingen

Lone Mikkelsen



_________________________________________________________________________________________________________________
 

PI-København, Fodboldafdelingen
Lone Mikkelsen
Generalsekretær


