
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 14. juni 2016 

Mødedeltagere: 
Bo Mondrup, Jan Mogensen, Dorthe Persson, Dan Eriksen, Henrik Cortsen, Kasper Jensen. 

Afbud fra: Henrik Lohmann, P.H. Mortensen, Henrik Lindbaum, 

 

  

Næste møde: 9. august 2016 kl. 18.30 
 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 

 Intet. 

Emner til behandling/beslutning 

 Beth og Rikke fra ”Ungdomsadministrationen deltog i starten af mødet; 

Laver en ”checkliste” til håndtering af nye trænere/holdledere 

Håndterer børneattester 

Hjælper med Microcup 

Kluboffice-kursus d. 30. juni 2016 – der er 11 tilmeldte 

Vil gerne sørge for diplom og tøj til maskotten fremover 

 Budget 

◦ Kassereren var ikke til stede, så punktet er udskudt til næste møde og budgettet bedes 

fremsendt på mail til bestyrelsesmedlemmerne snarest. Dorthe kontakter kassereren. 

Status på igangværende projekter 

 Motionsklubben: Intet nyt 

 Info fra sportschefen. Bo tager et møde med dameseniortræneren. Skal til at kigge på 

seniortrænerne. 

 Web 

 Årshjul: Dorthe laver opslag ang. Kontingentindbetaling i august 

 Kontingentopkrævning 

 Ungdomsadministrationen 
 Byggeudvalget:  

◦ Der regnes med en sagsbehandling på ny lokalplan på et årstid. Møde ang. lokalplan 

august/september. 
 

Nyt fra formanden 

 Vi har lovet at være vært for et møde med naboerne, det vil blive afholdt i løbet af efteråret. 

Jan finder en dato. 

 Bo har møde med Jacob Ludvigsen ang. dræn fra bane 2 

 Det var et godt arrangement i forbindelse med åbning af kunstbanen. 

 Køkkenet er bestilt 

Økonomi ved kassereren 

 Kassereren var ikke til stede. 

Nyt fra HR udvalget 

 Er forældremødet afholdt? Dorthe kontakter Lindbaum. 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen: Idræt i kommunen for folkeskolen. Ingen har meldt ind på fodbold men 2 skoler 

har meldt ind på fitness 

Dan Eriksen: Intet nyt 

P.H. Mortensen: Ikke til stede 

Henrik Lohmann: Ikke til stede 

Henrik Cortsen: Intet nyt 

Henrik Lindbaum: Ikke til stede 

Dorthe Persson: Intet nyt 

Kasper Jensen: Har holdt møde med Brøndby ang. Master class. De vil gerne have, at spillerne 

bliver så længe som muligt ude i klubberne, hvilket er positivt. 



 

Eventuelt 

 Sommerkomsammen for frivillige er flyttet til d. 8. juli.  

Referatet blev godkendt umiddelbart efter mødet - Dorthe Persson/14. juni 2016  

 

 


