
Dagsorden for bestyrelsesmøde i B1973 d. 7. august 2018

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: Tirsdag d. 11. september kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Der var intet under dette punkt

Emner til behandling/beslutning
 UB varer til Bella og Bella73 – Vi accepterer Jimmy Magelunds forslag.
 Persondatapolitikken – Dorthe lægger den på hjemmesiden og lægger en nyhed på 

hjemmesiden ang. dette.
 Foldere på nyt B73 drev (cloud) Dorthe kontakter Frank med forslag til foldere, samt mail-

opsætning.
Status på igangværende projekter

 Motionsklubben: Intet nyt
 Info fra sportschefen ungdom: Stort mandefald på de ældre årgange. Der har været B1 kursus, 

som gik rigtig fint – der var gode tilbagemeldinger. Der bliver afholdt et C1 kursus i Bella. Ull 
piger bliver slået sammen med Bella. Der bliver oprettet et nyt pigehold årgang U4-U6, det er 
en udløber fra ”Fantastisk fodoldstart for piger”.

 Info fra sportschefen senior: Trænere og spiller fra 1. holdet melder tilbage ang. hvad deres 
mål er. Aftale med Bella om at de overtager den aftale vi har med 1. holdets massør.

 Web: Rikke ønsker ikke at være med mere. Skriv til Webmastermailen. Følg op på om adm har
linket til børneholdene på hjemmesiden

 Årshjul og kommunikationsplan: Dorthe lægger nyhed op om budget (send mail ud senere) – 
deadline: 1. oktober 2018.

 Kontingentopkrævning: Der skulle være styr på kontingentopkrævningen nu – de rigtige beløb
opkræves via Nets.

 Administrationen: Har defineret nogle klare arbejdsopgaver, som man kunne bruge hjælp til. 
Mette følger op med de navne på potentielle frivillige, som måske kunne hjælpe med det.

 Byggeudvalget: Kapacitetsudvidelserne i B73 indgår i budgetforhandlingerne, som pågår pt.
Nyt fra formanden

 Der har været udfordring ang. vanding af baner. Der er ikke blevet vandet på bane 3 og 4.
Økonomi ved kassereren

 Kassereren er på ferie. Der skulle være styr på konteringerne.
Nyt fra HR udvalget

 Tager fat i forældrene
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: 
Mette Meinertz
Henrik Cortsen
Dorthe Persson
Kasper Jensen
Anette Madsen: Anette ved ikke endnu, om hun ønsker at stå for fodboldskolen næste år.
Ronni Svart

Eventuelt
 Dorthe skriver at frivillige skal aktivere deres fodboldpas

 Dorthe Persson/7. august 2018 




