
Referat fra B1973 bestyrelsesmøde 6. januar 2020

Referat fra sidst godkendt 
Deltagere: Bo, Mette, Cortzen, Ronni, Stephanie, Kasper, Anette 
Næste møde: mandag den 3. februar kl. 18.00 
 
Opfølgning fra sidst: 
Mobiler i omklædningen: Vi udvælger et par stykker par stykker, som RH går videre med. 
 
Emner til behandling: 
DBU Stjernesystem: Skubbes til februar. Generelt bare et nyt licens system, der umiddelbart ligger 
et stykke fra vores verden, idet der selv i de lavere kategorier stilles store krav (fysioterapeut til 
ungdomshold osv.)  
 
Budget: 
6 mål er bestilt. 
M-stations – hvor er de? Det skal René undersøge. 
Alle ønsker er sådan set i budgettet. 
Budget 2020 vedlagt. 
 
Kontingentpris hæves? 
DKK 50. pr. halvår fra U3 og op inkl. Fodboldfitness – Bo taler med Kaj om at justere og 
indberegne stigningen i budgettet. 
Flere spørgsmål…vi inviterer Kaj med til bestyrelsesmødet i februar. 
 
Årets priser: 
Årets holdleder Thomas Schantz (U9 samt U12) 
Årets ungdomstræner: Kasper Johansen (U15-piger) 
Årets leder: Ole Elsholm 
Årets Momsemor: Bo Boesen 
Årets Initiativtager: Frank Meinertz 
Årets B73’er: Dorthe Persson 
 
Frivillighedsfesten: 
62 tilmeldte pr. 2. januar. Frist torsdag den 9. januar. 
Spisning kl. 19.00 – det har Mette styr på. 
Bo hører Dorthe om der mangler hjælp. 
90 er grænsen ift. at rykke fra Dybet til telt.  
Bo aftaler gavekort til prismodtagere med Krukkerne. 
 
Igangværende projekter: 
Dame/pigeafdelingen: 
Intet nyt  
Nogle ældre damespillere stopper. 
Vi håber på flere nye spillere via åbne træninger. 
Vi får et seniorhold, U18 lukker formentlig. 
 
Motionsklubben: 
Der kommer flere medlemmer ind. 
 
Ungdom: 
Træneraften på onsdag. 



Arrangerer opstartsting med BIF. 
Træningsplaner fra BIF til årgange – Kasper sørger for mails. 
 
Senior: 
25/1 er der opstart for 1./2.  senior. 
Bo præsenterer trænerne. 
Målsætning for 1. senior er at blive i rækken. 
Målsætning for 2. senior er Top5. 
3.holdet er gået i opløsning – blandet med ungsenior. 
Vi overvejer at lave et U21-hold med U19-drengene. 
En gruppe ældre spillere, der træner i Herlev skal integreres i klubberne – Jan Mogensen er på. 
 
Formandsposten: 
Snak om strukturændring med en form for driftsleder. 
Bos helbred går den rigtige vej, men der er brug for stærke mennesker til at støtte op. 
Dialog med de øvrige Herlev-klubber om samarbejde 
 
Web: 
Generelt lidt rodet hjemmeside lige nu 
 
Årshjul: 
DBU-delegeret møde er 1. februar. 
Ny øst/vest-struktur på vej. 
Bo og Kasper deltager 
Vinsmagning og whiskysmagning i den næste måned med Vindruen. 
 
Kontingent: 
Intet nyt 
 
Administration: 
Intet nyt. 
 
Byggeudvalg: 
Omklædning i gang. 
Ingen tidsplan endnu. 
Dialog omkring interiør med kommunen. 
 
Nyt fra formanden: 
Bo sender skriv rundt omkring arbejdsgang i seniorafdelingen. 
Strategi sendt ud ift. sportsligt setup. 
 
Økonomi: 
Budget ser overordnet lovende ud – lidt albuerum. 
 
HR: 
Intet nyt. 
 
Diverse: 
Intet nyt. 
 
Evt.: 
Intet nyt. 



 


