
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 27. maj 2019

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 25. juni kl. 18.00

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

Emner til behandling/beslutning
 Vil vi tillade at frivillige ikke er registreret i KlubOffice og dermed heller ikke listes på 

hjemmesiden? Nej, ikke faste frivillige. Dorthe taler med PH om dette i forbindelse med 
frivillige i Café Momse.

 Alkoholpolitik: Mette havde lavet et oplæg, som blev diskuteret. Der ligger en politik i den blå
linje – Mette beder ungdomstrænerne kommentere på denne.

Status på igangværende projekter
 Dame/pigeafdelingen: Dameseniorudvalg (Anette, Mette, Claus, Torben) har holdt møde med 

et nyt træneremne. Torben er tænkt en overordnet rolle. 15/6 holder Claus en pige/dameaften.
 Motionsklubben: Der indkøbes nyt udstyr. TOMS fonden søges til fællestræning for børn og 

forældre.
 Info fra sportschefen ungdom: U17 er kommet godt i gang. Møde i fastholdelsesprojektet blev 

aflyst – nyt møde aftales. Stephanie har fået en ny rolle: ”Afdelingsleder” for Kravlegården til 
og med U8.

 Info fra sportschefen senior: Herresenior: Det ene 8-mandshold afmeldes, da 3. senior ikke 
kan stille hold.

 Web: Administrationen bliver de første vi flytter over på Outlook/sharepoint på Cloud. Det 
sker snarest.

 Årshjul og kommunikationsplan blev gennemgået
 Kontingentopkrævning: Der er ingen udeståender.
 Administrationen: Se under Web.
 Byggeudvalget: 

◦ Henrik kommer med tegning og overslag over minibane.
◦ Vores nye omklædningsbygning er alt for dyr i udbud i forhold til budgettet – dette vil 

forsinke byggeriet.
Nyt fra formanden

 Der er nedsat en gruppe, som koordinerer børne/ungdomsfodbolden
 Møde med borgmesteren på onsdag bl.a. om hvordan vi kan bidrage som klub i kommunen.

Økonomi ved kassereren
 Intet nyt.

Nyt fra HR udvalget
 Indkalder til forældremøde for nye spillere – 18. juni.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer
Jan Mogensen: Der er klaget fra fitness over at der ryges lige ud for vinduerne til fitness. Der 

opfordres til at åbne andre vinduer end ud mod rygestedet.
Mette Meinertz
Henrik Cortsen: Møde med Peter ang. målmandstræning.
Dorthe Persson
Kasper Jensen: 13. juni kl. 19.00 kommer der nogle Brøndbyfolk og taler om status på 



samarbejdet.
Anette Madsen: Fodboldskole: Ole tager over for Anette.
Ronni Svart

Eventuelt
 Der er lavet en sponsoraftale i forbindelse med Microcup.
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