
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 19. april 2016 (revideret til opslag på hjemmeside) 

Mødedeltagere: 
Bo Mondrup, P.H. Mortensen, Jan Mogensen, Henrik Lohmann, Dorthe Persson, Dan Eriksen, 

Henrik Lindbaum, Henrik Cortsen, Kasper Jensen. 

Afbud fra:  

 

 

Næste møde: Næste møderække skal besluttes Bo sender forslag til fremtidige mødedatoer 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 

 Forslag til byggeri: Jan fremlagde et forslag til udbygning. Jan laver en ansøgning til 

kommunen om tilladelse til at bygge i to etager. Et byggeudvalg blev nedsat: Henrik Cortsen 

og Jan. Nyt fra byggeudvalg kommer fast på dagsorden. 

Emner til behandling/beslutning 

 Kommunikationspolitik for bestyrelsen: Forslag blev vedtaget. 

 Evaluering af årshjul: Årshjulet blev evalueret. Dorthe opdaterer og lægger det på 

hjemmesiden. 

 Fotobog: Vi har fået et tilbud fra et firma, om gratis fotografering af holdbilleder til 

hjemmesiden, hvis de må få retten til at sælge fotos til spillere. De tager også billeder til 

Micro-cup, hvor vi vil få gratis billeder mod at de må sælge fotos til alle deltagende hold. Jan 

har lavet et lille oplæg, som han sender rundt til bestyrelsen. 

 Faste deadlines for kontingentopkrævning? Dan sender nogle datoer til Dorthe, som meldes ud 

på hjemmesiden. 

 Skolefodbold: Ny skolereform betyder, at skoler skal samarbejde med idrætsforeningerne. 

Man opfordres til at tilbyde sportsaktiviteter for skolebørn i dagtimerne. Kommunen giver et 

beløb til dette. Casper Hansen samt en instruktør fra fitness har tilbudt, at kunne stå for noget. 

 Kontingent for ”kravlegården” blev besluttet: 0-2 år: 125 kr. ½ årligt, 3-4 år: 350 ½ årligt. 

Dorthe opdaterer hjemmesiden med satserne. 

 Personsager: Blev diskuteret og sanktioner besluttet 

 

Status på igangværende projekter 

 Motionsklubben 

 Info fra sportschefen: Jan Groth og Casper er ved at finde nogle koordinatorer. B1973 bliver 

talentcenter for U9-U11 

 Web: Det er hårdt arbejde – der er meget, som ikke virker. 

 Årshjul: Møde i hovedforeningen blev afholdt i januar.  

 Kontingentopkrævning: Dan har adgang til alt, bortset fra Handelsbanken –Henrik sørger for 

dette. 

 Ungdomsadministrationen: Bo har snakket med Henrik Lindemann om at han træder ud af 

”Ungdomsadministrationen” Beth og Rikke laver en fast kontordag 

 Byggeudvalg: Sættes fast på dagsordenen fremover. 

Nyt fra formanden 

 Kunstgræsbanen: Det går fremad. Fordelingsmøde – Steen har været til møde 

 Disciplinærudvalget: Jesper er ikke medlem mere, der skal findes en afløser. Henrik Cortsen er 

nyt medlem. 

 Der skal findes et medlem til Idrætsforum – Henrik Lindbaum repræsenterer klubben fremover 

 Bruno er stoppet som dommeransvarlig. Stig Jakobsen fra U16 vil gerne påtage sig denne rolle 

fremover.  

 Spillerudvalg er etableret i ”Gammelmandsafdelingen” 

 ”Støtte-fond”, som blev etableret ved generalforsamlingen startes op af Betina Skovby, Valder, 

Maj Richter, Bo Boesen. 

Økonomi ved kassereren 

 Det ser ud til at sponsorudvalget er kommet godt i gang. 



Nyt fra HR udvalget 

 Er så småt ved at starte op. 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen: Motionsfodbold samt børn og motorik – Jan vil lave indlæg i Herlev Bladet. 

Dan Eriksen:  

P.H. Mortensen: DK maskinen venter vi med, da der kommer noget med kombination af DK og 

Mobilepay integreret med kasseapparatet. Der er bestilt to grill 

Henrik Lohmann: Sørger for en manual til kasseapparatet. 

Henrik Cortsen 

Henrik Lindbaum: Vi skal blive bedre til at holde tiderne 

Dorthe Persson 

Kasper Jensen 

 

Eventuelt 

 Vi har ikke mere til gode fra kommunen – alt er afregnet. 

 Kasper Jensen er observatør i bestyrelsen. 

 Jan Groth inviteres til næste bestyrelsesmøde (1 time) 

 Bestyrelsen skal fotograferes kl. 18.30. Dorthe indsamler størrelser til poloshirt, og bestiller 

hos Brønshøj Sport. 

 Beth og Rikke inviteres til bestyrelsesmøde om 2 gange 

 

Referatet blev godkendt umiddelbart efter mødet 

Dorthe Persson/19. april 2016 

 

 


