
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 11. september 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: 15. oktober 2018 kl. 18.00

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

Emner til behandling/beslutning
 Passiv rygning: Der er blevet stillet spørgsmål ved passiv rygning ved udendørsarealerne i 

klubben. Mette går videre med det.
 Opfølgning på projekter fra best.seminar

1. Administrationen/Persondata: Der er stille og rolig fremgang – vi håber stadig på flere 
frivillige til Administrationen

2. Rentable arrangementer: Der foregår noget template-arbejde
3. Kommunikation: Kasper sender noget ud til alle trænere/holdledere, som gør opmærksom 

på HR.
4. Fastholdelse: Der er noget i gang i forbindelse med U13. Der er indkøbt til e-sport. 

Forældrerådet eksisterer ikke mere
5. Skuret ”Hønsehuset” er snart færdigt. Skal i gang med containeren. Har fået tilsagn fra 

nogle til at hjælpe med beklædningen indvendig.
6. Sponsor: Frank har overtaget efter Jesper. Han gør et rigtig godt stykke arbejde i forhold til

at skaffe sponsorer.
Status på igangværende projekter

 Motionsklubben: Det kører stille og roligt
 Info fra sportschefen ungdom: Der kører et fastholdelsesprojekt i U13. Der kører et 

fodboldhold for U4-U6 piger som træner om søndagen. C1 kursus er aflyst pga. mangel på 
baner. 

 Info fra sportschefen senior: Trænere indkaldt til møde i næste ang. sportslig målsætning.
 Web: Intet nyt
 Årshjul og kommunikationsplan blev gennemgået.
 Kontingentopkrævning: Alle på PBS har betalt. Der går rykkere ud i weekenden. 
 Administrationen: Har fået en ny til at hjælpe.
 Byggeudvalget: Byggeriet er på budgettet i 2019 og 2020.

Nyt fra formanden
 Beskæftigelsesprojektet er gået i gang.
 Vi har måttet skifte kortlæsere og opgradere tyverialarm.

Økonomi ved kassereren
 Ny salgsrekord ved Microcup.

Nyt fra HR udvalget
 Ulykkesforsikring – hvad skal vi gøre? Der er kommet Falckkasser. Vi har før haft en lille 

seddel liggende i vores lægetasker, som angiver hvad man skal gøre ved uheld – det kunne 
man overveje at gøre igen.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen
Mette Meinertz
Henrik Cortsen
Dorthe Persson



Kasper Jensen
Anette Madsen: Tilmelding til til fodboldskole er rykket, så det passer med julegave. Anette stiller 

op som foreløbig fodboldskoleleder, da der er tidligere tilmelding. Man kan overveje om det er
noget for fastholdelsesprojektet at deltage som hjælper ved fodboldskolen.

Ronni Svart: Der bliver spurgt til hvordan midlerne fordeles ved f.eks. Microcuppen. Ronni laver 
regnskabet færdigt og kommer med et forslag til en fordelingsnøgle til næste møde.

Eventuelt
 Input til skriv om at man skal huske at lukke/slukke/låse efter sig
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