
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 13. december 2016 

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

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

 

  

Punkter på dagsorden: 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 
Næste møde: 10. januar 2017, 21. februar 2017, 21. marts 2017 
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 

 Generalforsamling afholdes 30. marts 

 Frivilligfesten: 

◦ Dorthe spørger PH om der er nok hjælpere til frivilligfesten – også til telt op og ned. 

◦ Bo havde indhentet menuforslag fra Philip Britings. Det blev besluttet at acceptere det. 

 

Emner til behandling/beslutning 

 Der var intet under dette punkt. 

Status på igangværende projekter 

 Motionsklubben – der har været afholdt julefrokost. Pæn medlemsfremgang siden sidste år. 

 Info fra sportschefen 

◦ Der er blevet ansat en ny dameseniortræner.  

◦ Der laves et trivsel/fastholdelsesarrangement d. 4. februar. 

◦ Der er indkøbt en masse mapper, som er til uddeling til trænere 

 Web: Der arbejdes på, at få ”Hold” siderne til at se fornuftige ud i forhold til spillere. 

 Årshjul: ”Godkendelse af budget” flyttes fra december til februar. Revideret årsregnskab præsenteres 

på bestyrelsesmøde i februar (Dorthe giver besked til Lohmann) 

 Kontingentopkrævning: Alle har betalt. Ifølge ”officielle sammentællingsregler” er vi 846 aktive 

medlemmer i 2016 

 Ungdomsadministrationen 
 Byggeudvalget 

◦ Der skal laves en mere detaljeret ansøgning. Der skal kigges mere på detaljer, så vi får en idé om 

den endelige pris. Der er håb om at byggeriet kan starte til efteråret 2017 
Nyt fra formanden 

 Der er udsendt et officielt påbud fra kommunen ang. den nye kunstgræsbanen. 

 

Økonomi ved kassereren 

 Var ikke til stede 

Nyt fra HR udvalget 

 Intet nyt 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen: Har været til møde i kommunen ang. tryghedsskabende tiltag. Der er gløgg-arrangement i 

Elverparken d. 22. december - vi deltager med noget praktisk hjælp. Inviteret til møde i sundhedsafd.i 

kommunen ang. ”Bevæg dig livet igennem” (gåfodbold). 

Dan Eriksen: Intet 

P.H. Mortensen: Ikke til stede 

Henrik Lohmann: Ikke til stede 

Henrik Cortsen: Intet 

Henrik Lindbaum: Ikke til stede 

Dorthe Persson: Intet 

Kasper Jensen: Intet 

 

Eventuelt – Der var intet under dette punkt. 

 

13. december 2016/Dorthe Persson  
 

 


