
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 12. august 2019

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: 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Mail fra Stephanie ang. DBU system med stjerner tages op på næste møde.
 Anette sender tilrettet folder til bestyrelsen.

Emner til behandling/beslutning
 Målmandstræning

◦ Den nuværende senior-målmandstræner tager også nogle af børnemålmændene. Det starter
på torsdag – prøveperiode på 10 gange i efteråret.

 Sponsorudvalget – ansøgning om midler til infoskærm – Bestyrelsen bevilligede dette.
 Forsøgsordning ang. kontingent for 8. mands herrer. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
 Bestyrelsen besluttede at klubmad fremover koster 40 kr for medlemmer/65 kroner for gæster

Status på igangværende projekter
 Dame/pigeafdelingen: 

◦ Der er åben træning for damer/piger i dag. 
◦ Der er ca. 18 dameseniorspillere p.t.
◦ Pigeraketten afholdes d. 9. september 2019
◦ U8 pigetræneren er stoppet

 Motionsklubben
◦ Der er indkøbt nye maskiner og der er lavet vejledning

 Info fra sportschefen ungdom
◦ Der er mange arrangementer i den kommende tid
◦ Der bør være fokus på at årgangene træner sammen.  

 Info fra sportschefen senior
◦ Der er kommet lidt tilgang til 1. senior.
◦ Der er tilknyttet en sportslig massør til 1. herre- og damesenior

 Web
◦ Stephanie har lavet en manual til ”Kampklar” - Dorthe oploader den til Webben under 

”Indmeldelse”
 Årshjul og kommunikationsplan
 Kontingentopkrævning

◦ De er sendt ud – Dorthe sørger for et opslag ang. regler for kontingent.
 Administrationen
 Byggeudvalget
 Formandsposten

Nyt fra formanden
 Der er blevet søgt midler til pigefodbold.

Økonomi ved kassereren
 Det ser fornuftigt ud.

Nyt fra HR udvalget
 Stort forældremøde flyttes til d. 27. august



 Rygereglerne ser ud til at være modtaget positivt
Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

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

Eventuelt
 Microcup: 

◦ På torsdag kommer Krogsgaard og inspicerer området i forbindelse med fremvisning af 
biler til Microcuppen.

◦ Det er et problem, at der ikke er nogen, som har meldt sig som kampledere. Der tages fat i 
de forskellige hold.

 Vildbjerg cup
◦ Det var en god tur – der kom også et par pokaler med hjem.

12-Aug-2019


