
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 9. september 2019

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.
Næste møde: Tirsdag d. 8. oktober kl. 18.00
Bestyrelsesseminar med kort bestyrelsesmøde inden: Mandag d. 18. november kl. 17.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Der var intet til dette punkt.

Emner til behandling/beslutning
 Disciplinærsag – HR udvalget tager en samtale med vedkommende med bisidder fra klubben.
 Mail fra Stephanie ang. DBU system med stjerner. Punktet udskydes til næste møde hvor 

Kasper er til stede.
Status på igangværende projekter

 Dame/pigeafdelingen: 
◦ Der mangler stadig dameseniorspillere, men de er ved godt mod.

 Motionsklubben
◦ Triatlon vil gerne låne fitness til at køre et spinningshold.

 Info fra sportschefen ungdom
◦ Vi skal finde en model til at hverve kompetente trænere i ungdomsafdelingen.

 Info fra sportschefen senior
◦ Der laves nye aftaler omkring 1. holdstrænere.
◦ Vi mangler en 2. holdstræner
◦ Vi mangler en dameseniortræner 

 Web
 Årshjul og kommunikationsplan

◦ Budgetopfølgning flyttes til November
 Kontingentopkrævning

◦ Det ville være fint at få en separat kontingentkasserer.
 Administrationen

◦ Dorthe kontakter Administrationen ang. arbejdsopgaver
◦ De mangler brugsanvisning på dansk til det nye Outlook

 Byggeudvalget
▪ Vi afventer udbud

Nyt fra formanden
 Bo har presset kommunen for en plan for bane 2 samt for Dybet og omklædningsrum. Skal til 

møde med kommunen ang. dette.
Økonomi ved kassereren

 Det går efter planen. Genforhandlet aftale med kommunen ang. ung i arbejde, som bruger 
klubbens baner.

Nyt fra HR udvalget
 Der blev afholdt forældremøde – der var mødt 2 forældre op.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen: Herlev festival – det gik rigtig godt. Har været til møde ang. ”Fodbold for hjertet”.
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Målmandstræning er startet – der går ca. 10 igennem hver torsdag. Torben træner 

pigemålmændene. Der arbejdes på at sætte en 2-dages målmandscamp op.



Dorthe Persson:
Kasper Jensen
Anette Madsen: ”Gode fodboldmiljøer for piger” kursus er startet op. Thomas og Anette vil starte 

noget for U5 piger om søndagen. 
Ronni Svart: Micro Cup gik rigtig godt.

Eventuelt
 Der var intet under dette punkt
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