
Dagsorden for bestyrelsesmøde i B1973 d. 24. maj 2016 kl. 19.00 

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

Henrik Lindbaum, Henrik Cortsen, Kasper Jensen. 
Afbud fra: 

 

  

Punkter på dagsorden: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Næste møde: 14. juni 2016 kl. 18.30 
 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 
 Oplæg til fotobog (Jan) 

 Jan sender til Dorthe som sender til Ronni 

 Kontigentpkrævning (Dan – oplæg vedlagt) 
 Der var kommentarer til datoerne i forbindelse med Betalingsservice. Der bør ikke stå 

noget om  ”rykkere” på hjemmesiden, i tilfælde af, at vi ikke har rigtig kontaktinfo på 

medlemmerne. Dan retter oplæg til og sender til Dorthe. Nyhed på hjemmeside samt 

opdatering af hjemmeside under ”Kontingent” 
 Personsager 

 Niklas Röder og Patrik Grohe Holme har fået karentæne indtil august. 
 

Emner til behandling/beslutning 
 Jan Groth præsenterer 

  

Status på igangværende projekter 
 Motionsklubben: Stabilt medlemsantal. Kursus afholdt for instruktører (også eksterne) 

 Info fra sportschefen 
 Web: Dorthe sørger for at ”Kravlegården” kan indmelde via hjemmesiden. 

 Årshjul: 
 Forældremøde afholdes i juni. Opfølgning på budget kommer på næste møde. 

”Kravlegården” har ”Herlev by night” (der sælges ikke mad) 

 Frivilligfest: 1. juli. Hønse og Jan køber ind. Dorthe og Dan sørger for indkaldelse og 

arrangement. Det er med påhæng. Deadline 24. juni. 

 Kontingentopkrævning: Restancelisten er meget kort 
 Ungdomsadministrationen: Dorthe afvikler deres gmail og opretter 73-mail med Beth og 

Rikke. 

 Byggeudvalg: Svar fra Herlev Kommune: Det kræver en ny lokalplan. Det vil måske være 

muligt at komme i gang til oktober 2017. 

Nyt fra formanden 

 Touch-skærm til info om klubbens kontaktpersoner koster 25.000. Det blev besluttet at bestille 

den. 

 Bo informerede om problemstillingen omkring brug af baner i forhold til naboerne. 

 Den lille kunst og ”Lorten” bliver lavet. 

 Den nye bane leveres 1. juni 2016 

 Det undersøges om vi kan få lavet en permanent overdækning i forbindelse med lørdagsbold. 

 René Hanne er blevet bedt om at undersøge pris på en printer, så vi fortsat kan få trykt plakater 

m.m. 

Økonomi ved kassereren 

 Intet nyt 

Nyt fra HR udvalget 

 Ved at være færdig med årshjulet. 

 Træner/holdleder møder – hvad kan de indeholde? 



 Hvordan ser vi (frivillige/ledere) klubben i fremtiden. 

 Forældremøde afholdes midt i næste måned. 

 Retningslinjer for disciplinærudvalgt er blevet revideret 

 Koordinering af Bella og B73 i forhold til kontingent 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen: Vi har tilbudt skolesamarbejde/fitness + fodbold. Ingen andre foreninger i Herlev 

har tilbudt dette. 
Dan Eriksen: Er ved at komme ind i systemerne. 
P.H. Mortensen: 11/6 musikarrangement i klubben efter lørdagsbold. Der kommer et tilbud på nyt 

køkken til klubben. Der er kommet en ny i baren. Fadølsvogn er bestilt og bevilling er 

indhentet til ”Herlev by night.” 
Henrik Lohmann: Arbejder på vejledning til kasseapparat. 
Henrik Cortsen: Intet 
Henrik Lindbaum: B73-cikling: Der er nogle, som ikke overholder værdierne i b73 (de er ikke 

medlem). Bestyrelsen har ikke noget problem med, at de ikke mere kører i B73-regi. 
Dorthe Persson: Intet 
Kasper Jensen: ”SFO-cuppen” var en kæmpe-succes 
 

Eventuelt 

 Beth og Rikke inviteres til næste møde – høre hvordan det går. (1/2 time i begyndelsen af 

næste møde) 

 Kommunen vil se på, at få sat et lille 30 cm højt hegn op ned mod søen ved bane 3 og 4. Vi 

søger om container ved bane 3 og 4. 

 Mario træder ind i disciplinærudvalget i stedet for Gadegaard – Dorthe retter på hjemmesiden 

Referatet blev godkendt efter mødet/Dorthe Persson - 24. maj 2016 

 

 


