
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 6. februat 2018 

Mødedeltagere: 

Bo Mondrup, Jan Mogensen, Dorthe Persson, Henrik Cortsen, Anette Madsen, Ronni Svart 

Afbud fra:  Dan Eriksen, Kasper Jensen 

 

  

Punkter på dagsorden: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

Næste møde: 5. marts 2018 kl. 18.30 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 

•  

Emner til behandling/beslutning 

• Ungtrænere - Punktet udsættes til næste møde da Kasper ikke var til stede. 

• Persondata: Dorthe undersøger om vi får slettet udmeldte medlemmer fra KlubOffice. Vi 

lukker for portrætbilleder på hjemmesiden under hold. Fremover skal vi have med i 

kontrakten, at vi lægger portrætbilleder af kontaktpersoner, trænere og holdledere på 

hjemmesiden. Dorthe kontakter administrationen. 

• HR. Mette vil fremover gerne tage sig af HR opgaver i klubben. 

• Det blev besluttet at indkøbe et varmeskab sammen med fitness til hjertestarteren. 

• Økonomiansvarlig. Kaj er ikke interesseret i at deltage i bestyrelsen, så vi skal have en 

økonomiansvarlig til at sidde i bestyrelsen. 

• Bestyrelsesseminar: 8. april 2018 - Dorthe giver Kasper besked. Back-up dato: 22. april 2018 

Status på igangværende projekter 

• Motionsklubben: Intet nyt. 

• Info fra sportschefen ungdom: Der er forespurgt til planer for U13 og ældre. Der vil også blive 

defineret noget for disse årgange. 

• Info fra sportschefen senior: Dialog med Torveparkens veteranhold - de kan være 

interesserede i at spille i B73. 

• Web - intet nyt 

• Årshjul - gennemgåes på næste møde 

• Kontingentopkrævning: Kontingentet er sendt ud. Der er sket nogle fejl i udsendelsen. Kaj er 

orienteret. 

• Administrationen: Får opsat en postkasse. De vil komme med et forslag til hvordan vi kan 

håndtere nøgler og tøjpakker til nye frivillige. 

• Byggeudvalget: Har lige holdt møde og vil gå i gang med salgsbod ved dybet om 14 dage. 

Container til bane 3-4 er indkøbt - den vil i første omgang blive brugt ved bygning af 

salgsbod, herefter stilles den op på bane 3-4. 

Nyt fra formanden 

• Vi har fået et vindue i Sportigan Herlev butikken. 

• Vi har fået en ølvogn, som skal udsmykkes med B73 logo 

• Vi får 4 nye haner i baren via den nye Carlsbergaftale 

• Vi har fået feedback på ønske om flere sponsorer via Nyhedsbrevet 

• Jan og Bo skal til møde i ”Forening og fritidsudvalget” på torsdag 

 

Økonomi ved kassereren 

• Der er intet nyt 

Nyt fra HR udvalget 

• Mette var til stede på mødet og fortalte kort om sig selv 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen: Bruger tid på ”gammelmandsfodbold” i SBU 

Dan Eriksen 

Henrik Cortsen: 



Dorthe Persson: Intet nyt 

Kasper Jensen: Ikke til stede 

Anette Madsen: Har lavet velkomstfolderen klar. Mette kigger på den. 

Ronni Svart: Spurgte til ”Herlev festival” fordelingen af midler 

 

Eventuelt 

• Der var intet til dette punkt 

Dorthe Persson/6. februar 2018 

 

 


