
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 13. november 2018

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: Onsdag d. 5. december 2018 kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Jan sender DBUs priser ud
 Bella/B73 U14-U16 – projektet er færdigskrevet og præsenteres 22. november.
 U15 skulle vende tilbage med en årsplan – ikke modtaget endnu – Mette har rykket for det 2 

gange
 Udviklingspuljen er søgt ang. motorisk udvikling for kravlegården.

Emner til behandling/beslutning
 Der var intet under dette punkt.

Status på igangværende projekter
 Motionsklubben: Hjertestarteren er tilbage og der arbejdes på at få den udenfor i varmeskab.
 Info fra sportschefen ungdom

◦ 2 nye Brøndbytrænere til LTC (Lokal Talent Center)
◦ Der er kommet flere klubber med.
◦ Der er trænerkursus i Brøndby d. 27/11
◦ Der er en juleafslutning i Brøndby, hvor alle fra U8 til U14 skal på banen og hyldes
◦ Der er et par spillere, som er skiftet til Brøndby
◦ Træneraften 4. januar 2019

 Info fra sportschefen senior
◦ Simon – ny dameseniortræner.
◦ Claus kommer til at være sportslig ansvarlig for BellaB73
◦ 3. holdet får flere spillere og udvider med et 8-mandshold
◦ 2. holdet – resultatmæssigt går det fint.
◦ 1. holdet – det går fint
◦ Der laves ikke om på holdtilmeldingen i gammelmandsafdelingen.

 Web
◦ Der mangler indmeldelse til fodboldfitness/prostata – Jan og Dorthe kigger på det.
◦ Når man melder sig ind som passiv, bliver man promptet for licens
◦ Vildbjergtilmelding klar til at blive uploaded på webben, når tilmeldingen starter.

 Årshjul og kommunikationsplan: Dorthe slår priser op. God jul: Fredag d. 21/12-2018 (læg det
på årshjulet)

 Kontingentopkrævning: Kommer under andet punkt
 Administrationen: Kommer under andet punkt
 Byggeudvalget: 

◦ Plan for vaskeri m.m. udarbejdes i næste uge af Jan.
◦ Der kommer en dør i morgen - fra salgsboden ind til Dybet – Henrik sørger for at den 

bliver sat op.
Nyt fra formanden

 Beskæftigelsesprojektet – vi får 35.000 fra kommunen. Vi har også fået 3.000 kr. til spil.
Økonomi ved kassereren

 Ronni forsøger at få et møde med Kaj, for at få en opdatering på økonomien.
Nyt fra HR udvalget



 Rygning: Mette sørger for skilte.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Har bestilt kamera til optagelse af kampe. Der er forskellige ”abonnementer”. Vi 

starter med den mindste ”pakke”.
Dorthe Persson: It – Frank går så små i gang med at overflytte vores drev og mail.
Kasper Jensen
Anette Madsen
Ronni Svart

Eventuelt
 Der var intet under dette punkt.
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