Mandag den 08.05. 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Michael Hübertz – onsdag den 10. Maj kl. 18.00 med spisning
1. Godkendelse af sidste referat (se Dropbox under mappen ”Bestyrelsesmøder/
2017” fra 22/02/2017)
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Status på fodbold
6. Sociale arrangementer
1. PI – CSC
2. Månedens kamp
3. Afslutningsfest
4. Fodgolf eller alternativ
7. Evt.
8. Næste møde

Nicolai Mouritsen
Bestyrelsesmedlem

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2. Nyt fra formanden
Beretning om bestyrelsesmøde i Odense med PI København samt
repræsentantskabsmøde. God positiv oplevelse og indblik i hvordan foreningen
hænger sammen.

3. Nyt fra kassereren
1. kvartalsregnskab fremlagt. Ikke de store ting at berette – de store poster
kommer på i næste kvartal.
Der følges op på om vaskepriser bliver højere.

4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anders
Mangler billeder og tekster til hold og at aflevere jubilæumsgaver.
3 nye damespillere 1 ny herre inden for den sidste uge.
Nicolai
Damerne har fundet sine manglende trøjer.
Der sættes fotosession op med Pro Fodbold.
Michael
Munch og Svane skal have en regning.
Mangler at sælge et par “Dagens kamp sponsor”.
Dennis og Michael har stafetten på sponsorer.
Skal ud at stemme dørklokker nogle søndag eftermiddage.
Banner venter til efterårssæsonen.

5. Status på fodbold
1. herre ligger fint til med en spændende afslutning i vente
2. herre møder gode hold – ligger midt i, i en tæt pulje

3. herre ligger i midten
4. herre vinder og hygger.
Dameholdet ligger i den nedre ende.
Oldboys er rykket op og møder gode hold. Vundet en og tabt en.
Niclasen har forlænget med endnu et år.
Rasmus Hakmann stopper som træner på 2. holdet til sommer. Ny træner skal
findes eksternt.
Mark Tofterup stopper som træner på 3. holdet. Ny træner skal findes – ledes
internt.

6. Sociale arrangementer
1. PI – CSC
1.500 kr vundet igennem podcasten Fodboldministeriet.
Streaming bliver desværre ikke en mulighed da sponsorer ikke kunne
findes.
2. Månedens kamp
Sarah har snor i resten af kampene. Marcus koordinerer med hende ift
erfaringer fra CSC kampen
3. Afslutningsfest
Information ligger hos Sarah. Vi følger op på det i nærmeste fremtid.
HVIS vi rykker op skal der bruges noget krudt på “Opryknings-tshirt” guldhat
eller lignende. Konfettikanon osv.
4. Fodgolf eller alternativ
Marcus kontakter KBU og ønsker en fri lørdag – alternativt en tidlig
lørdagskamp til et af holdene. Prøver at forhøre fodgolf på Amager og PI
sejlklub om fest bag efter.

7. Evt.
Træner-ledermøde med nomineringer til spillerpriser afholdes d. 12. juni 2017 kl
18 på Cafe Palermo. Marcus indkalder trænere. Det kommunikeres til trænere
hvilke priser der skal uddeles. Anders koordinerer med Møller hos Palermo.
8. Næste møde
Onsdag d. 16. august 2017.
Referent: Anders Pedersen

