
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 25. juni 2019

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 
Næste møde: Mandag d. 12. august 2019 kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Rygepolitik/Alkoholpolitik på hjemmesiden skal lægges under eget menupunkt. Dorthe lægger

ind på kommunikationsplanen at der sendes alkoholpolitik ud ved afslutningstidspunkter.

Emner til behandling/beslutning
 Grillarrangement
 Mail fra Stephanie ang. et DBU system med stjerner i forbindelse med talentudvikling. Kasper

sætter sig ind i det og går evt. videre med det.
 Mail fra PH ang. drikkevarer i Dybet. Jan går videre med det.
 Folder fra Stephanie ang. retningslinjer for Microfodbold. Grønt lys til at gå videre. Mette 

taler med Stephanie, og fortæller hende at Bo taler med René, så han kan trykke den. Anette 
tilretter den generelle B73 folder og sender til resten af bestyrelsen.

Status på igangværende projekter
 Damesenior: 

◦ Møde i morgen. Vi starter op med Claus Arnedal og Charlotte Valery og søger løbende 
efter en træner.

◦ Samarbejdet med Bella slutter officielt d. 30. juni 2019
 Motionsklubben: Der er indkøbt nyt udstyr.
 Info fra sportschefen ungdom: 

◦ U17 vandt SM - der er tilmeldt et 11-mandshold til efteråret.
◦ Sportslig udvalg mødes i august

 Info fra sportschefen senior
◦ Der har været en disciplinærsag, som ikke har været rapporteret korrekt. Disciplinær-

udvalget kigger nærmere på det.
◦ Ole Elsholm stopper som 3.-holdstræner

 Web: Der arbejdes på at få styr på de nye mail-adresser.
 Årshjul og kommunikationsplan
 Kontingentopkrævning
 Administrationen
 Byggeudvalget: 

◦ Vi har fået en pris på en minikunstbane ved siden af bane 1 – de har dog misforstået det, så
nyt tilbud indhentes.

◦ Omklædningsbygning: Der kommer en ny udbudsrunde
 Formandsposten: Man bør tænke over hvordan denne rolle kan udfyldes fremover.

Nyt fra formanden
 Kagsåprojektet er udskudt til 2025. Bane 2 repareres pletvis. Bo skal til møde på kommunen 

ang. vanding af banerne.
 Mad i klubben: Bo vil tale med madudvalget om, hvor lidt man kan lave mad til, således at 

alle medlemmer kan få billig mad.
 Det er muligt, at der er nogen til at overtage elverloungen.
 Byggeri: Bo vil sende et forslag til et lån til kommunen.



 Dybet er ved at være færdigmoderniseret.
Økonomi ved kassereren

 Det ser fint ud.
Nyt fra HR udvalget

 Forældreintromøde udskudt til august.
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: Skoleidrætsdag afholdt af kommunen. Vi havde 107 børn nede og spille fodbold. 
Det gik fint, så det udvides måske til næste år.

Mette Meinertz
Henrik Cortsen: 
Dorthe Persson
Kasper Jensen
Anette Madsen
Ronni Svart

Eventuelt
 Intet under dette punkt.
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