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PI-København, Fodboldafdelingen 
Lone Mikkelsen 
Generalsekretær 

                
 
 

Onsdag den 18. februar 2015 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes hos Mouer – onsdag den 18. februar kl. 18.00 med spisning 

 
1. Godkendelse af sidste referat (se Dropbox under mappen 

”Bestyrelsesmøder, 2014” fra 121114) 
a. Ikke noget til referat 

2. Nyt fra formanden 
a. Indestævne tirsdag d. 20. Januar. 26 hold. Alle dukkede op. God 

afvikling. 
b. Medlemsmødet blev afholdt. Det gik godt, dog var der mange afbud, 

som vi har betalt penge for. Dette skal der ses på til fremtidige 
arrangementer.  

c. Vi har brugt vores 50 billetter, har dog fået yderligere 10, og måske 
får vi 10 endnu. 
Betaling skal til at falde nu. Vinther (Erik) ordner det praktiske , 
Marcus sender ud til tilmeldte og trænere/ledere 
Nummer: 72411820 (Erik Holm-Hansen) – Navn på overføring.   

3. Nyt fra kassereren 
a. Vask: Det var som nævnt en stor post i 2014. Vi er dog på rette vej, 

og har ”kun” brugt 2.000 i de første 2 uger. Vi kan se forbedringer, 
men aftaler at være opmærksom på dette  

b. Vi skal have kontrakter på Simon og Kenneth (?!?!) 
c. Kluboffice, De nye har adgang. Vinther bliver administrator for 

kluboffice. Marcus admin for Dropbox. AP admin for WEB og 
Statistik. Liste over æresbevisninger: AP.  

d. Kontaktperson KBU: Formanden 
e. Erik sætter sig sammen med Vinther og AP for at overdrage sine 

opgaver.  
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

a. Lone: Medlemsliste efterspørges. Toft spørger Stine, og han sender 
listen til Marcus.  
Damerne efterspørger penge til deres egen træningsdag: De skal 
vende tilbage med, hvor meget de ønsker.  

b. Mou: Efterspørger ansvarlige for de nye hold: 
Veteran: Gunnar Nørager 
Oldboys: Toft vender tilbage med, hvem der er ansvarlig.  
Bestiller nyt materiale til damerne: 5 nye windbracker.  
Derudover skal der suppleres med nyt tøj til herrene når vi starter 
sæsonen 2016.  
Fællesklubhus: Ansøgt om 250.000 til projektet: Arkitekter, drift 
m.m. 
 

5. Overdragelse til den nye bestyrelse 
a. Johnny overtager Møllers opgaver: 

i. Ind- og udmelding af medlemmer:  

PI Fodbold 

________________ ________________ 
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1. Restancer for medlemmer der ikke har betalt.  
ii. Dommere 

iii. Kampflytning m.m. 
b. Erik ændrer mailadresser 
c. Lone overdrager til Mille 

 
6. Update fra opstartstræning og medlemsmøde 

a. Damerne: God stemning 
b. Herrene: Der mangler lidt ”breddespillere”, som normalt har været 

til træning. Vi tror på det kommer med tiden.  
c. Træningsdag:  

 
7. Update på træningsdag 

a. Mou er ansvarlig for det. 
Der er lavet program, og ideudkast til det.  
Ligger i Dropbox.  

8. Evt. 
a. ”Bøde” hvis man ikke dukker op til arrangementer 

i. Vi kræver 50,- hvis man ikke dukker op. Bliver indkrævet af 
bødeformænd: Andrea og Daniel Hansen 

b. Kommunikation ift. arrangementer 
i. Alle trænere: Brian Niclassen, Simon Marker, Jesper Ahle, 

Oldboys: XX, Veteran: Gunnar Nørager, Damer: Christian 
Wassman 

c. Sponsorer 
i. Træningstøj: Ok 

ii. Ok med sponsor på holdenes shorts 
d. Følg op på pokaler (Mou) 
e. Mødekalender: 

i. November: Evaluering på sæsonen, ny træner, forbered 
generalforsamling og indestævne, og evt træningslejr 

ii. Februar: Evaluering af opstart og generalforsamling, 
planlæg træningsdag 

iii. Maj: Op til afslutning, og arrangere afslutnignsfest, 
fodgolf, og målaktietur, status på trænere 

iv. August: Arrangere sidste kampfest 
f. Aktionslisten: Bibeholdes på ”faste” punkter, så som booke hal, 

m.m. 
i. De løbende punkter, som bestemmes fra møde til møde, 

skal opsummeres af sekretæren ca. tre uger inden næste 
møde.  
 

9. Aktionsliste – ligger på Dropbox ’Aktionsliste okt 2014’ (findes 
desværre ikke nyere..) 

10. Næste møde:  
a. Mandag 11. Maj, 18.00, Christian Vinther 
b. Punkt på dagsorden: Afbetalingsorden for trænere 
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11.  Egne punkter/Retur til trænerene 
a. Ansvar for at indkræve betaling.  
b. Kontrakt fra Simon og Kenneth 
c. Trænerne er ansvarlig for statistik (Hvad skal de notere?) 

i. Kampe, mål, stemmer og FULD navn! 
d. Damerne: Valby Cup 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lone Mikkelsen 
(forhenværende) Generalsekretær 

 
 


