
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 11. december 2017

Mødedeltagere:
Bo Mondrup, Dorthe Persson, Dan Eriksen, Henrik Cortsen, Anette Madsen, Ronni Svart
Afbud fra: Kasper Jensen, Jan Mogensen,

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Næste møde: 8. januar 2018 kl. 18.30

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Der er lavet en kontrakt på 3 år med Sportigan.
 Det er webudvalget som har opdateret portrætbilleder for nogle børn på hjemmesiden

Emner til behandling/beslutning
 Budget. Budgettet er ikke klar endnu. Det tages op på næste møde
 Frivilligfesten

 Der skal sættes telt op
 Dorthe laver opslag + mail til ”formænd” - understreg at der ikke udsendes personlige 

invitationer.
 Menu udsendt af Bo ”udfordres lidt” af Bo.
 Deadline for tilmelding fredag d. 12. januar 2018
 Årets priser deadline d. 7. januar 2018

 Generalforsamling
 Der er intet til dette punkt nu

Status på igangværende projekter
 Motionsklubben: Intet nyt
 Info fra sportschefen ungdom: Han var ikke til stede
 Info fra sportschefen senior

 Vi mister nok et seniorhold
 Damesenior skal på træningslejr

 Web: Intet nyt
 Årshjul: Blev gennemgået
 Kontingentopkrævning: Intet nyt
 Administrationen: Når frivillige starter og slutter skal der være en fast procedure - 

brikker/attester. Vi holder et møde i januar ang. hvordan vi kan få det på plads. Dorthe 
kontakter administrationen ang. en mødedato i januar.

 Byggeudvalget
 Vi har fået tilladelse til at lave skur ved Dybet og vi har fået penge fra Herlev Bladet til 

opførelsen.
 Henrik hører om en pris på en 10-fods container til bane 3+4
 Bo skubber tilbage på arkitektforslaget fra kommunen.

Nyt fra formanden
 Der forhandles leverandørkontrakt. 

Økonomi ved kassereren
 Der arbejdes på at få et overblik over regnskabet. Vi mangler 2. halvår drifttilskud fra 

kommunen. Regnskabet ser fornuftigt ud. 
Nyt fra HR udvalget

 Anette og Bo vil tage en samtale med et potentielt emne til en HR udvalgsformand.
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: Ikke til stede



Dan Eriksen: Intet nyt
Henrik Cortsen: Intet nyt
Dorthe Persson: Intet nyt
Kasper Jensen: Ikke til stede
Anette Madsen: Vi afholder fodboldskole til næste år (uge 27 er 1. prioritet). Ole Elsholm vil 

gerne hjælpe til. Anette laver et skriv ang. trænere
Ronni Svart: Intet nyt

Eventuelt
 Der var intet under dette punkt

Dorthe Persson/11. december 2017 


