
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 18. juni 2018

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde:  Tirsdag d. 7. august 2018

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde


Emner til behandling/beslutning
 Persondataforordningen

◦ Dorthe tilføjer noget om at klubben har en politik om at en fra bestyrelsen skal være administrator
i en FB gruppe, hvis den har noget med B73 at gøre. Derefter sendes den ud til bestyrelsen og 
lægges på hjemmesiden. Desuden laves et skriv til medlemmerne

 Frivillige til administrationen – har vi nogen fra ”frivilligdagen” ?
◦ Mette har fået et par navne fra Kasper. Dorthe sender noget til Mette om nogle konkrete opgaver 

(rejseansvarlig m.m.)
 Skolesamarbejde

◦ Vi har ikke ressourcer i øjeblikket til at gribe den.
 Tilbud fra Frank ang. vores Pcer/mails

◦ Bo beder om faktura fra Kaj for Wannafind, så vi kan se, hvad vi betaler for p.t.
◦ Bo spørger Frank om Domain
◦ Dorthe tjekker i Wannafind
◦ Der var enighed om, at vi gerne vil tage imod tilbuddet.

 Kommunikationsplan
◦ lægges ind som 3. kolonne i årshjulet af Dorthe

 Ulykkeshåndtering
◦ Bo følger op på info om vores Falck-abonnement. Det er de enkelte træneres/holdleders ansvar at 

lægetaskerne er fyldt.
Status på igangværende projekter

 Motionsklubben:
◦  Intet nyt

 Info fra sportschefen ungdom
◦ Afdelingen mister spillere  – der vil blive indkaldt til et møde med de sportslig ansvarlige hurtigst 

muligt.
 Info fra sportschefen senior

◦ Bo har møde med Steen i morgen ang. 1. holdet, som er rykket ned i serie 2
 Web

◦ Ricki skal på WEB master mailen – Dorthe kontakter ham
 Årshjul og kommunikationsplan

◦ Blev gennemgået
 Kontingentopkrævning

◦ Der er lavet en restanceliste – Kaj sender den ud til årgangsansvarlige.
 Administrationen

◦ Intet nyt
 Byggeudvalget

◦ Tilbage til start. De skal nu tegne det, som Jan oprindeligt har tegnet. Indenfor 14 dage, skulle vi 
gerne have den endelige tegning.

Nyt fra formanden



• Der er frafald fra forældreudvalget
• Møde med kommunen om beskæftigelsesprojekt – økonomisk kompensation
• Problemer med naboerne til kunstbanen

Økonomi
• De er up to date med bogføring.

Nyt fra HR udvalget
 Forældrerådsmøde – der kom kun 1 person. Trænere er med på at lave en minipingvincup – det skal 

dog være til opstart af sæsonen
 Mette vil gerne med til holdenes afslutning.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen: Ikke til stede
Mette Meinertz: Intet nyt
Henrik Cortsen: Ikke til stede
Dorthe Persson: Intet nyt
Kasper Jensen: Ikke til stede
Anette Madsen: Der er fundet trænere til fodboldskolen
Ronni Svart: Intet nyt

Eventuelt
 Der var intet under dette punkt
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