Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 9. august 2016
Mødedeltagere:
Bo Mondrup, P.H. Mortensen, Jan Mogensen, Henrik Lohmann, Dorthe Persson, Dan Eriksen,
Henrik Cortsen, Kasper Jensen.
Afbud fra: Henrik Lindbaum
Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt umiddelbart efter sidste møde
Næste møde: 13. september 2016

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Emner til behandling/beslutning
 Budget var ikke klar – behandles på næste møde.
 Kassererjobbet/flexjobber: Det blev diskuteret om vi kan tage en flexjobber ind til at aflaste
kassereren med bogføring. Bo går videre med det.
 Herlev festuge: Bo undersøger om vi har en eller to ølvogne fredag. Bevillingerne er i orden.
Kølevogn er bestilt.
Status på igangværende projekter
 Motionsklubben: Holder åbent hus d. 11. september.
 Info fra sportschefen:
◦ U16/17 – Der har været nogle problemer omkring holdet, hvilket har resulteret i at flere
spillere har meldt sig ud. Bo beder Jan om at melde klart ud, at der i øjeblikket er en
midlertidig løsning hvad angår trænere.
◦ Brøndby Master class: B73 er talentcenter for U9, U10 og U11 for talenter i området,
Brøndby trænere kommer ud og træner. Kasper skal til møde i Brøndby i næste uge.
◦ 99’erne er startet op igen – de er tilmeldt et 8-mandshold. Der afholdes møde for nye
forældre ultimo august. Henrik Lindbaum skal sende en mail ud til nye forældre –
mailadresser kan fås fra Dan. (Tilføjet efterfølgende: Ifølge Henrik Lindbaum sendes der
ikke mails ud, men indbydelse distribueres via trænere).
 Web: Det går stille og roligt.
 Årshjul:
◦ Dorthe udsender mail med indhentning af budgetforslag med deadline en uge inden
bestyrelsesmødet i oktober
 Kontingentopkrævning: Blev forsinket. Er sendt ud nu. Dorthe laver et opslag på
hjemmesiden ang. dette.
 Administrationen: De er lige startet op igen efter sommerferien.
 Byggeudvalget: Jan sender beskrivelse af byggebehov til budget 2017 til Herlev Kommune.
Nyt fra formanden

Økonomi ved kassereren

Nyt fra HR udvalget

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen
Dan Eriksen
P.H. Mortensen: Køkkenet er sat op
Henrik Lohmann: Skal have lavet et kassererårshjul.
Henrik Cortsen
Henrik Lindbaum

Dorthe Persson
Kasper Jensen: Det var en god Vildbjerg cup.
Eventuelt
 Der var intet under dette punkt
Dorthe Persson/9. august 2016

