Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 13. september 2016
Mødedeltagere:
Bo Mondrup, P.H. Mortensen, Jan Mogensen, Dan Eriksen, Henrik Lindbaum, Henrik Cortsen,
Afbud fra: Henrik Lohmann, Dorthe Persson, Kasper Jensen.
Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt på sidste møde
Næste møde: 18. oktober 2016
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde:
Enighed om etablering af køl i VIP rummet. Sættes på budgettet i 2017, prisen søges reduceret.
Taskforce unge i Herlev Syd, møde, vi deltager PH eller Henrik Lindbaum:
Mødedato; Torsdag d. 22. sep. 2016 16.30 – 18.00, Mødelokale; Saxbo, Vindebyvej 2 –
mødelokale 4.
Vi har igen startet et projekt op for arbejdsløse i samarbejde med kommunen og DBU, Casper er
tovholder.
Ambassadørkorpset indkaldes til møde, opgaver og opgavefordeling bør måske justeres.
Ansættelse af Charlotte i 20 timer om ugen pr. 19.09.2016, kommunen betaler de første to
måneder, vi supplerer op.
Emner til behandling/beslutning:
Budget – blev ikke drøftet.
Bo oplyste at Charlotte er begyndt at hjælpe Henrik med at bogføre, så fremadrettet er håbet at vi
får et bedre overblik over hvad de enkelte delemner koster, såsom hold, afdelinger, rejser mm.
Status på igangværende projekter:
Motionsklubben
Har afholdt åbent hus, en del nye medlemmer.
Info fra sportschefen
Frank stopper som træner til nytår, Allan Z. tager over (vi betaler hans A-licens)
Der er indgået aftale med Holger, som assistenttræner til førsteholdet.
Kenneth og Koller fortsætter med 2. holdet.
Jan G. fortsætter med de øvrige træneraftaler nu.
Web
Kort over baner og P-pladser skal på hjemmesiden.
Der mangler hold på hjemmesiden.
Kontingentopkrævning
Dan beklagede fejlen vedr. opkrævningen, 200 i restance – under afklaring.
Administrationen, Charlottes opgaver bliver vendt med Rikke og Beth, som fortsætter deres gode
arbejde.
Byggeudvalget, Jan udarbejder snarest tegninger til kommunen.
Nyt fra formanden
Møde med naboerne
Dejligt positivt, de ønsker området spæret af, når der ikke spilles fodbold. De ønskede

metallågerne i nettet ændret, så de ikke larmer. De ønskede hjul under vores spillerbokse, hvilket
vi afviste. De ønskede at spillerinstruktion ikke skete ovre ved spillerboksene, hvilket vi bringer
videre til trænerne. De ønsker skilte op om, at stålvæggene ikke må benyttes til at spille bold op
af, hvilket vi støtter. Vi er derfor villige til at støtte dem i flere af deres ønsker over for
kommunen.
Overfald på Berit, enighed at vi udlover dusør i Herlev Bladet
Problemerne vedr. de lukkede hold blev vendt igen.
Økonomi ved kassereren, ikke til stede.
Ros til oplæg til årshjulet.
Nyt fra HR udvalget:
Har afholdt forældremøde for nye forældre, 96 blev indbudt, 5 kom.
Henrik har udarbejdet en analyse vedr. vores fælles damesenior. Den rundsendes. Samarbejdet
med Bella blev vendt. Drøftes igen senere.
Henrik arbejder på et bestyrelsesseminar og et trænertræf i en eller anden form.
Vores stambase er ikke ajourført, vendes med administrationen.
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen
Lyset på ny kunst fungerer nu fint, bortset fra skygger.
Pigeraketten, dårlig DBU takling medførte bl.a. aflysning, Afvikling og koordinering fra
DBU side bør takles bedre.
Dan Eriksen
P.H. Mortensen
Pingvin Cup, afviklingsreglerne strammes op – så afvikling bliver lige som for nogle år siden.
PH stopper ”kun” i bestyrelsen, men fortsætter i alle øvrige gøremål. (på livstid)
Henrik Lindbaum
Henrik forslog et nyt helt specielt stævne for de mindste, afvikles med oppustelige baner og
uden dommere, forslaget forelægges mere konkret senere.
Eventuelt
Henrik Lindbaum indgår i idrætsforum (er løbende blevet indkaldt).
Jan sætter takkeindlæg vedr. naboer og Micro Cup i Herlev Bladet.
Henrik forslog et nyt helt specielt stævne for de mindste, afvikles med oppustelige baner og uden
dommere, forslaget forelægges mere konkret senere.
19. september 2016, JM

