
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 15. november 2016 kl. 18.30 

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

Henrik Lohmann, Henrik Cortsen og Kasper Jensen. 

Afbud fra: Henrik Lindbaum og Dorthe Persson. 

 

  

Punkter på dagsorden: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

Næste møde: 13. december kl. 18.30 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde: 

     Budget, intet nyt. 

 

Emner til behandling/beslutning 

 Referat, stor tilfredshed med seneste referat. 

 

 Fastlæggelse af generalforsamling, forslag 30. marts eller evt. 23. marts. 

 

 MasterClass træning – prioritering i forhold til andre DBU arrangementer. 

Kasper kunne oplyse, at der havde været sammenfald med andre arrangementer, hvor vores 

spillere skulle deltage. 

Enighed om, at prioritere MasterClass træningen. 

DBU turen bliver om muligt flyttet. Bo skriver til Jan G. 

5 deltog på trænerdagen. 

 

Status på igangværende projekter 

 Motionsklubben, kører stille og roligt. 

 

 Info fra sportschefen 

Bo har holdt møde med Casper. 

Der er 9 på ungtrænerprojektet. 

Trivselsprojektet kører. 

 

Træner til damesenior under ansættelse. 

Flere senior har svært ved at finde ud af, hvor de vil spille. Det kan vi ikke acceptere, det skal 

der strammes op på. 

Planlægning af temadag i gang. 

Trænermappen er på vej. 

Henrik, Jan G. er synlig på et helt andet niveau. 

Bo, vi har stor glæde af de projekter, som Casper har fået sat i gang. 

 

 Web, blev ikke vendt. 

 

 Årshjul, intet aktuelt. 

 

 Kontingentopkrævning, det kører tilfredsstillende. 

 

 Administrationen 

Bo har talt med de to piger, de var i tvivl vedr. seniorafdelingen. De skal stå for det hele, de 

har flyttet åbningstid fra torsdag til tirsdag. Stor ros for deres arbejde. 
 

 Byggeudvalget, vi afventer svar fra kommunen vedr. lokalplan. 

 
 



Nyt fra formanden 

 Klubben deltager i tryghedsfremmende aktiviteter i Elverparken. 

Trænertilskuddet er vigtigt for klubben. 

Charlotte ansættelse blev vendt, accept fra bestyrelsen. 

 

Økonomi ved kassereren 

 Glem den rundsendte økonomioversigt, klubben har en god økonomi. 

Henrik sætter forsat Charlotte ind i budgettet. 

Der bliver kikket på kasseapparats muligheder og prisindstillingerne. 

 

Nyt fra HR udvalget 

 Henrik har meddelt at han stopper. 

Bo taler med Anette Madsen vedr. opgaven. 

 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen, har deltaget i møde om trænertilskud, og har søgt at påvirke beslutningsprocessen. 

 

Dan Eriksen, nej. 

 

P.H. Mortensen, sætter gang i frivillighedsfesten 21. jan.. Dorthe skriver rundt. Indstillinger 

sættes i gang.  

 

Henrik Lohmann, nej. 

 

Henrik Cortsen, nej. 

 

Henrik Lindbaum og Dorthe Persson fraværende. 

 

Kasper Jensen, nej. 

 

Eventuelt 

   God jul ønskes 16. dec. Mellem 16.00 og 19.00 

   Vi bør måske synliggøre vores regler vedr. brug af uheldige nydelsesmidler i klubben. 

 

JM, 25. november 2016  

 

 


