Dagsorden for bestyrelsesmøde i B1973 d. 8. januar 2018
Mødedeltagere:
Bo Mondrup, Jan Mogensen, Dorthe Persson, Dan Eriksen, Henrik Cortsen, Kasper Jensen, Anette
Madsen, Ronni Svart
Afbud fra:
Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 6. februar 2018
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
• Menu til frivilligfesten er på plads
Emner til behandling/beslutning
• Budget - blev godkendt
• Frivillligfesten
• Bo kontakter Kaj og Henri for penge til afregning.
• Bo bestiller blomster
• Bo sørger for fyr til teltet
• Anette lukker
• Dorthe er kontaktperson om fredagen ang. teltet.
• Dorthe sender mail ud til bestyrelsen om antal d. 12. Derefter besluttes det om vi skal i
Dybet.
• Kasper skriver mail til frivillig om opsætning/nedtagning af telt.
• Anette kontakter René ang. åbning af skabene med service.
• Årets priser
• Blev afgjort på baggrund af indstillinger
Status på igangværende projekter
• Motionsklubben - det går rigtig godt - Vi nærmer os 700 medlemmer. Der bliver trykt nye
foldere.
• Info fra sportschefen ungdom - Der slukkes ildebrande. U11-pigetræneren er stoppet.
”Akademiet” kører - der er dog problemer med betaling.
• Info fra sportschefen senior - Allan Zeuthen er nu A-træner. Det er endnu usikkert hvor mange
seniorhold vi er. Der er ved at blive udarbejdet en 2-årsplan vedr. herreseniorafdelingen. De
ældste Gransuperveteran er ved at være lidt ”tynde”. De andre old-hold er nogenlunde besat.
• Web: Der var intet nyt.
• Årshjul: Blev gennemgået
• Kontingentopkrævning: Dan mødes med Kaj i næste uge, så opkrævninger kan sendes ud.
• Administrationen: Vi skal holde møde med administrationen i januar. De har meldt nogle
datoer ud - Dorthe følger op. Bo og Dorthe holder møde med dem.
• Byggeudvalget - er i gang.
Nyt fra formanden
• Der var intet nyt
Økonomi ved kassereren
• Årsregnskabet forventes klar om ca. 3 uger.
Nyt fra HR udvalget
• Bo og Anette holder møde med en potentiel HR person på onsdag.
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen: Holder møde ang. ældrefodbold.
Dan Eriksen: Intet
Henrik Cortsen: Intet

Dorthe Persson: Intet
Kasper Jensen: Spurgte til B1
Anette Madsen: Fodboldskolen bliver i uge 27.
Ronni Svart: Intet
Eventuelt
• Der er afholdt møde i hovedforeningen.
8. januar 2018

