
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 8. januar 2019

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

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

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Fastsættelse af kontingentforslag: Endelig kontingentforslag blev fastsat. Ronni sender dette til

Kaj,sammen med sidste forslag til budget.
 Budget: Se ovenfor.

Emner til behandling/beslutning
 Generalforsamling (På valg: Kasserer, Næstformand, Jan Mogensen, Suppleant): 21. marts 

2019 kl. 17.30 - mad bagefter. (Mette spørger Jeanette om mad, Dorthe sørger for indkaldelse 
(Jan – også Herlevbladet), Henrik spørger Steen om dirrigent-tjans.)

 Indstillinger til årets priser – Årets priser blev fastsat.
 Frivilligfesten:

◦ PH har styr på hjælp i baren samt drikkevarer
◦ Opsætning af telt – PH? Dorthe kontakter PH og sørger for frivillige til at hjælpe fredag og

søndag samt borddækning.
◦ Lukkevagt?
◦ Musik er bestilt (PH)
◦ Mette har bedt om menu fra to steder
◦ Ronni sørger for gavekort og glas

 Retningslinjer (mail fra PH vedlagt)
▪ Dorthe kontakter PH for at bede ham udfærdige retningslinjer – alle drikkevarer via 

klubben (rabat?) - rengøring af grill m.m. 
Status på igangværende projekter

 Motionsklubben
 Info fra sportschefen ungdom: Peter Creutzberg har været med til et trænermøde, hvor der var 

stort fremmøde af trænere.
 Info fra sportschefen senior
 Web: It på Cloud, mails flyttes i første omgang.
 Årshjul og kommunikationsplan – blev gennemgået.
 Kontingentopkrævning: Bliver snarest sendt ud. Ronni giver Dorthe besked, når der er sendt 

ud, så lægges der noget på hjemmeside og FB.
 Administrationen- Intet nyt
 Byggeudvalget – Intet nyt

Nyt fra formanden
 Video og låsesystemer (lokaletilskud) – fremover kan man kun få 20.000 kr. om året. Det vil 

blive et problem for os, da vi har større udgifter på dette.
 Bo skal til møde med kommunen ang. evt. afdragelse af lån
 Dybet – kommunen giver  tilskud til ny alarm på både Dybet og salgsstedet samt maling og 

gulvrep. i Dybet.
 ”Den røde linje” er afstemt med Bella.
 Ny sportslig konsulent, halvårlig aftale – Peter Creutzberg

Økonomi ved kassereren



 Intet nyt
Nyt fra HR udvalget

 Intet nyt
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Kamera er kommet. Veteranerne tester det d. 26. januar.
Dorthe Persson
Kasper Jensen: Inviterer Peter Creutzberg til næste bestyrelsesmøde
Anette Madsen
Ronni Svart: Forhører sig hos Bo, om han er med på at trænertilskud på 500 kr. ved rejser allerede 

kan uddeles nu. Resten af bestyrelsen er indforstået.

Eventuelt
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