
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 05. marts 2018

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 8. april 2018 – bestyrelsesseminar 
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde


Emner til behandling/beslutning

 Street food – festival: Oplæg fra Tajo Lamina 
- 1-2 dage engang til sommer (lørdag og søndag)
- International mad med livemusik mm.
- Frivillige – hvor mange, hvem, hvordan?

- Klubbens frivillige til ølboder, toiletter, skrald mm.
- Budget / sponsorer  hvordan? 
- For hele familien

Bestyrelsen vil på baggrund af oplægget fra Tajo Lamina, tage beslutning om, hvorvidt vi har lyst til 
at deltage eller ikke ønsker det. 

 Generalforsamling
- Dorthe laver oplæg til generalforsamling om, hvem der stiller op og sender det til 

formanden/bestyrelsen/referent.
  

 Årsregnskab
- Kaj Zeuthen har præsenteret foreløbig udkast til årsregnskabet for bestyrelsen, og det vil 

blive fremvist til generalforsamlingen den 22. marts 2018.  

 Bestyrelsesseminar afholdes i VIP’en den 8. april 2018.  

 Herlev festuge

- To boder den 31/8 og 1/9
- Jan fortsætter som koordinator 

Status på igangværende projekter

 Motionsklubben – intet nyt 
 Info fra sportschefen – ungdom 

- Der er indkaldt til informationsmøde den 20. marts kl. 18:30. Her vil der blive diskuteret 
fremtidige planer om, hvordan vi fastholder årgange fra U12 til U16 af. 

 Info fra sportschefen – senior 
Sker en selektion i seniorafdelingen

 Web – ikke til stede
 Årshjul og kommunikationsplan – ikke til stede
 Kontingent opkrævning  
 Administrationen 

- Ny kontor tid tirsdag 17-18 
 Byggeudvalget 



- Hegn sat op til salgsbod 
- Container til ”Lorten” på vej – skal bruges som materialecontainer

Nyt fra formanden

 Intet nyt
Økonomi ved kassereren



Nyt fra HR udvalget
  

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen – intet nyt  
Dan Eriksen – ikke til stede
Henrik Cortsen – intet nyt
Dorthe Persson – ikke til stede
Kasper Jensen – intet nyt 
Anette Madsen – intet nyt 
Ronni Svart – ikke til stede

Eventuelt
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