
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 26. maj 2020

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

Punkter på dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: Intet aftalt da generalforsamlingen afholdes 18. juni

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde


Emner til behandling/beslutning
 Vedtægtsændringer vedr. æresmedlemmer – Det blev besluttet hvordan bestyrelsens forslag skulle 

præsenteres
 Ny dato til generalforsamling: Torsdag d. 18. juni kl. 18.00
 Gennemgang af byggerierne – Overordnet går det efter planen, der er dog ikke penge til at færdiggøre 

”detaljer”, så der forhandles om diverse ang. færdiggørelsen.
 Hvordan gør vi med trænergodtgørelse? - Punktet udskydes til næste møde.
 Café momse- hvordan kan vi få salg i den? - Hønse og Mette beslutter om vi kan lave en begrænset 

åbning i forhold til tilbagemelding fra kommunen.
 Sommeren - byder den på andre aktiviteter? - Bestyrelsen opfordrer til at holdene tilmelder sig DBUs 

”Sommerbold”. Hvis det bliver muligt i forhold til Coronareglerne, vil vi invitere frivillige ned til en 
sommerkomsammen.

 Fodboldskole hvordan understøtter vi det? Det burde køre af sig selv.
 Lørdagshjørnet – De tripper for at komme i gang.
 Forslag til revision af vedtægter for B1973 Fitness og B1973 Fodbold. Forslag stillet af  bestyrelsen 

blev fastlagt.
 Budget og resultatopgørelse blev gennemgået
 Forespørgsel fra Event-udvalget ang. fysisk salg af Lillebror-lodder og afholdelse af loppemarked på 

parkeringspladsen. Bestyrelsen godkendte dette. Dorthe melder bestyrelsens beslutning til Steen
Status på igangværende projekter

 Dame/pigeafdelingen: Der er lidt problemer i forhold til fastholdelse.
 Motionsklubben – Intet nyt
 Info fra sportschefen ungdom – Der er en del til træning. Bestyrelsen mangler et overblik over hvordan 

det går.
 Info fra sportschefen senior. 1. holdet rykker ikke ud af serie 1. Seniortrænerne indkaldes til et møde 

snarest for at høre hvilke tiltag der er for den kommende tid. Gammelmandsafdelingen lægges ind 
under SBU. Hjerteholdet er startet op i dag med 10 personer til træning.

 Formandsposten
 Web: Nyt domænenavn ”.net”. Dorthe skriver ud til bestyrelsen ang. Teams og hvem der har mail-

adresser. Hønse undersøger mulighed for at lave et ”møde-setup” i VIP, så man bare kan ”klikke” sig 
på og præsentere på skærmen.

 Årshjul og kommunikationsplan – udskudt til næste møde.
 Kontingentopkrævning – Ingen problemer
 Administrationen – Ser ud til at fungere fint
 Byggeudvalget: Bar og køkkenområdet lægges med ind i de nye byggeplaner.

Nyt fra formanden
 8. juni startes der arbejde på bane 2 med hybridbane
 Kommunen rører ikke ved aktivitetstilskuddet i år og næste år.
 Bo har indkaldt formændene for henholdsvis Hjorten og HI til et møde om tankerne for fodbold i 

Herlev i fremtiden.


Økonomi ved kassereren
 Vi har søgt en pulje i forhold til tab af indtægter i forbindelse med Corona.

Nyt fra HR udvalget




Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen
Mette Meinertz
Henrik Cortsen
Dorthe Persson
Kasper Jensen: Det er et problem at der er spillere udefra som bruger vores baner og ikke respekterer B73s 

træningstider.
Anette Madsen
Ronni Svart: Aflysning af Microcup skal på hjemmesiden

Eventuelt
 Punkt ang. trænergodtgørelse tages op på næste bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.
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