
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 5. december 2018

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: Tirsdag d. 8. januar 2019

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Afud fra Frank, vi inviterer ham igen til februarmødet.
 Kontingentstigning:

◦ Der har umiddelbart været en positiv tilbagemelding ang. at der indgår noget træningstøj i 
kontingentet. Det vil ikke blive implementeret ved den kommende generalforsamling.

◦ Der var enighed om, at den foreslåede kontingentregulering er forsvarlig. Der var enighed 
om, at det ikke handler om stigningen men om det endelige niveau. Der tages en endelig 
beslutning på bestyrelsesmødet i januar.

Emner til behandling/beslutning
 Budget 2019: Vi vil behandle budgettet på næste bestyrelsesmøde. Inkl. trænertilskud 22.000 

og Vinduer til Dybet: 20.000 kr., Sportschef.
 Frank fortæller om arbejdet med sponsorer (ca. kl. 19.45) 

◦ Udskudt til februar p.g.a. sygdom.
Status på igangværende projekter

 Motionsklubben
◦ Der var intet nyt

 Info fra sportschefen ungdom: 
◦ Mette har været til møde med U12+13 ang. fastholdelsesprojekt. De har ikke lavet en 

årsplan endnu. De lovede at vende tilbage til januar hvor der er planlagt en nyt møde.
 Info fra sportschefen senior

◦ Der var intet nyt
 Web: 

◦ Kan vi fjerne det gamle domæne (Umbraco)? - eller i det mindste få B1973.dk øverst? 
Dorthe spørger Ricki.

 Årshjul og kommunikationsplan blev gennemgået
 Kontingentopkrævning

◦ Der var intet nyt
 Administrationen

◦ Der var intet nyt
 Byggeudvalget: 

◦ Henrik er ved at lave en 3D tegning.
◦ Dybet: Bo kunne godt tænke sig at siden ud mod banen skal åbnes med vinduer, så man 

kan se fodbold fra loungen.
Nyt fra formanden

 Var ikke til stede
Økonomi ved kassereren

 Der var intet nyt.
Nyt fra HR udvalget

 Intet nyt
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen



Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Kameraet er på vej
Dorthe Persson
Kasper Jensen
Anette Madsen: Der er startet tilmeldinger til fodboldskolen
Ronni Svart

Eventuelt


5. december 2018


