
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 11. februar 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: 6. marts kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Budgettet kan blive lidt forsinket, da Kaj er kommet til skade – Budgettet vil være klar til 

næste møde. Årsregnskabet vil blive forsinket af samme grund.
 PH og Mette har lavet et oplæg til retningslinjer for benyttelse af klubbens lokaler og udendørs

arealer. Bestyrelsen var enig i oplægget. Mette retter oplægget lidt til, hvorefter det slås op på 
hjemmesiden og i klubben.

 Generalforsamlingen: Jeanette vil gerne lave mad til generalforsamlingen. Steen vil gerne 
være dirigent.

Emner til behandling/beslutning
 Peter Creutzberg præsenterede sine tanker om sin rolle som sportslig konsulent
 Frank kommer og taler om sponsorhåndtering kl. 19.00

Status på igangværende projekter
 Motionsklubben
 Info fra sportschefen ungdom: Peter har været en del på banerne. Der bliver taget godt imod 

ham. LTC: Der bliver færre træninger (8 i stedet for 10) – nye klubber og nye trænere.
 Info fra sportschefen senior: Bo har det første afdelingsmøde med seniorafdelingen i morgen. 

Der er kommet tilgang til herresenior.
 Web: Dorthe undersøger om vi kan oprette Bella-folk i klubOffice. Dorthe beder Steen om at 

informere når der er nye turneringsplaner.
 Årshjul og kommunikationsplan: Årshjulet evalueres på næste møde. Vi afholder sommergrill 

for frivillige d. 28/6-2019
 Kontingentopkrævning: Ronni skriver til de årgangsansvarlige om at opdatere spiller-pas.
 Administrationen
 Byggeudvalget: Der er møde med kommunen omkring omklædningsbygningen. Der er lavet 

gulve i Dybet. Der arbejdes også med noget lydisolering og maling af vægge. Der er kommet 
ny alarm i Dybet. Der er bestilt nyt kassesystem til salgsboden.

Nyt fra formanden
 Møde om lokaletilskud samt video og adgangskontrol. 

Økonomi ved kassereren
 Vi afventer færdigt årsregnskab – Vi ser ud til at komme ud med et plus.

Nyt fra HR udvalget
 Rygepolitik – Mette er i gang med skilte m.m.
 Møde d. 4/3-2019 ang. fastholdelsesprojektet. Kasper deltager også
 Mette udfærdiger noget ang. mobiltelefoner (billeder) i omklædningsrummet.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen 
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Kameraet virker. Laver en booknings-process. 
Dorthe Persson: Må man spille fodboldfitness for samme kontingentopkrævning som fodbold? Ja.
Kasper Jensen
Anette Madsen: Hvem står for C1 kursus? Kasper undersøger det. Der er udsolgt på fodboldskolen

- Ole og Anette er ved at finde trænere.



Ronni Svart: Trænertilskud på 500 kr. til rejser aktiveres fra nu af.

Eventuelt
 Henrik bestiller et skab til hjertestarteren.
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