
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 16. december 2019

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 6. januar 2020 kl. 18.00

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
 Dorthe sender input til budget/årets priser ud til bestyrelsen løbende

Emner til behandling/beslutning
 Mail fra Stephanie ang. et DBU system med stjerner
 Strategi for rekruttering og fastholdelse – DIF har noget materiale ang. dette. Bos skriv ang. 

dette sendes videre – kom gerne med input løbende.
 Aktivitetstilskuddet, snyder vi os selv? Vi får Kaj til at sende hans oversigt, så vi kan se om der

mangler noget.
 Vingaver i år? Vi giver til vores samarbejdspartnere.
 Fodbold for hjertet, god vækst. Der betales fra start år 2020

Status på igangværende projekter
 Dame/pigeafdelingen: Forlænget med Claus Arnedal for 2 år. Der laves åbne træninger for 

damesenior i den kommende tid.
 Motionsklubben – Der var intet nyt.
 Info fra sportschefen ungdom – Nyt fastholdelsesprojekt 2x2 årgange rullende. Vi må 

italesætte manglende forældreopbakning på visse hold.
 Info fra sportschefen senior – Der forhandles kontrakter – alle seniortrænere skal være med i 

camps´ne. Møde med et hold unge, som gerne vil spille i klubben igen – det kan give grobund 
for et 3. hold. U19 ser efterhånden fornuftigt ud med antal spillere.

 Formandsposten – Det er en mulighed at man ansætter en forretningsfører, som kan påtage sig 
mange af de opgaver som formanden klarer nu – så kan formanden koncentrere sig om 
”bestyrelsesopgaver”

 Web – Der var intet nyt
 Årshjul og kommunikationsplan blev gennemgået
 Kontingentopkrævning – Der var intet nyt
 Administrationen – Der er møde i morgen (Stephanie, Steen og Mark)
 Byggeudvalget – mange ting går galt

Nyt fra formanden
 Husk at give input til diverse priser – også f.eks. årets lederaspirant – Ronni bestiller glas
 Vi vil søge en fond om flere midler til en mini-bane.
 Vi har fået lidt ekstra i aktivitetstilskud i år.
 Der er bevilget penge til hybridbane på bane 2
 Steen vil hjælpe Administrationen.
 Event og marketingudvalget har arrangeret en whisky-smagningsaften i samarbejde med 

Vindruen. 
Økonomi ved kassereren

 15. januar kommer der et budgetoplæg
 2019 budget er overholdt med et lille overskud

Nyt fra HR udvalget


Nyt/diverse fra øvrige medlemmer



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

Eventuelt
 Der var intet til dette punkt

16. december 2019 


