
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 3. februar 2020

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 16. marts 2020 kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Stjernesystem fra DBU: Stephanie forklarede om hvad det kræver for at få en stjerne. Hun 

sender noget ud til bestyrelsen
Emner til behandling/beslutning

 Budget: Budgettet blev gennemgået   
 Generalforsamling: 23. marts kl. 17.30. Dorthe sørger for at melde ud om tilmelding og 

kontakter Steen om han vil være dirigent. Kontakter også revisor + suppleant for at høre om de
stiller op. Bo spørger Charlotte om hun vil lave mad.
◦ Forslag fra bestyrelsen: Kontingentstigning på 100 kr. halvårligt for aktive. Dog stiger 

fodboldfitness med 250 til 500 kr. halvårligt virkende fra august. 
 Forslag om lønnet medarbejder: Der blev talt om behovet for evt. at ansætte noget lønnet 

hjælp. Bo melder tilbage til forslagsstillerne om bestyrelsens tankerne.
 Oplæg til 2030 plan. Formanden præsenterer den på generalforsamlingen

Status på igangværende projekter
 Dame/pigeafdelingen: Der er træningslejr i starten af marts. Der kommer et par åbne træninger

for damesenior snarest. Det ser fint ud med fremmøde på damesenior. U16 piger – der er ikke 
så mange til træning.

 Motionsklubben: Der er ikke noget nyt.
 Info fra sportschefen ungdom: Sportsligt udvalg er nedlagt. Vi udnytter ikke MasterClass 

aftalen fuldt ud.
 Info fra sportschefen senior: Der er udarbejdet mål for seniortrænerne, som er udsendt til 

bestyrelsen.
 Formandsposten
 Web: Der er for mange klik ned til info. Giv input til Dorthe om forbedringsmuligheder.
 Årshjul og kommunikationsplan
 Kontingentopkrævning: Der er nogen, som ikke bliver opkrævet via Nets – Ronni har 

kontaktet Kaj. Dorthe sætter opslag om kontingentopkrævning hurtigst muligt.
 Administrationen: Det kører med Stephanie og Steen. Mark og Rikke er ikke med længere.
 Byggeudvalget: Der er møde med produktionsskolen, som skal bygge vores møbler til 

omklædningsbygingen. Bo og Henrik tager til Sverige og kigger på kunststofbane. 
Omklædningsbygningen forventes færdig i september 2020.

Nyt fra formanden
 Vi har modtaget 25.000 kr. fra Toyota fonden til ministadion.

Økonomi ved kassereren
 Behandlet under punktet ”Budget”

Nyt fra HR udvalget
 Intet nyt

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: 
Dorthe Persson



Kasper Jensen
Anette Madsen
Ronni Svart: Vi bruger appen: ProCup. Det koster 5.000 om året. 
Stephanie: Vil gerne invitere Birgitte med til at informerer om Player first

Eventuelt
 Jan, Bo, Ronni og Henrik sidder i Hovedbestyrelsen.

 3. februar 2020


