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Bestyrelsesmøde B1973 

Mandag 7. juni 2021 kl. 18:00 via teams 

 

Deltagere: Henrik Cortsen, Kenneth Rasmussen, Jan Mogensen, Kasper Jensen, Mette Meinertz, Bo 
Mondrup de Fries, Merete Pilegaard Melin 

Afbud: Ronnie, Anette og Stephanie  

Den sportslige situation 

Der er opstået usikkerhed efter at Stephanie og Peter har meddelt de stopper forskellige steder i B1973. 
Peter har skrevet en mail til bestyrelsen, hvor han påpeger, at han mener at bestyrelsen skal præsentere 
den nye strategi fremfor Stephanie og Peter, nu hvor de stopper i klubben.  

For at mane usikkerheden til jorden blev det besluttet, at Bo skal sende et nyhedsbrev ud til forældre m.v. 
omkring situationen i B1973, og at vi holder fast i trænermødet den 16. juni 2021. 

På trænermødet den 16. juni 2021 skal vi mane usikkerheden til jorden, og orienterer om hvad den 
langsigtede strategi er for B1973 herunder at der er enighed om strategien i bestyrelsen. Det bliver Henrik 
og Kasper, der fremlægger bestyrelsens holdning. Peter og Stephanie deltager stadig på mødet og kommer 
og fortælle om stjernesystemet m.v.   

Richard fra DBU skulle også have deltaget i trænermødet, men vi har besluttet at han ikke skal deltage. 
Henrik giver Richard besked herom 

Vi vil på det kommende bestyrelsesmøde vende status på overdragelse af opgaver fra Stephanie og Peter, 
herunder hvad vi gør både på kort og langt sigt.  

FCK Rapport 

Der er ikke noget overraskende i rapporten, og på nogen områder er den ikke tilstrækkelig uddybende, 
konkret ift. anbefalinger. Rapporten påpeger følgende væsentlige forhold: 

1. Der er stor personafhængighed i B1973 (Bo, Stephanie, Peter) 
2. Der mangler en klar børnestrategi  
3. Klubhus trænger til en renovering 

Vi ønsker et møde med FCK, hvor de gennemgår rapporten, så vi kan stille uddybende spørgsmål m.v.  

Der er ikke nogen deadline for udmelding omkring rapporten, og derfor blev det besluttet at afvente med 
et møde med FCK til efter sommerferien, hvor vi kan få rapporten gennemgået.  

Bo tager fat i FCK for en tilbagemelding, herunder at vi vender tilbage efter sommerferien.  

Teknisk løsning i VIP 

Vi bestiller et godt videokamera til VIP, så vi har en bedre forudsætning for virtuelle møder i bestyrelsen, GF 
m.v.  

Generalforsamling 
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Henrik Cortsen skal være mødeleder og Steen skal være dirigent. Bo følger op med Jan Mogensen ift. at 
Steen deltager som dirigent.  

Stephanie, Anette, Ronnie deltager ikke i Generalforsamling, men Kasper deltager.  

Holdene generelt 

Der mangler fortsat en træner på U13, som der skal findes en løsning på. Herudover har Peter anført, at 
flere hold har meddelt at de mangler en træner.  

Der er ved at være styr på damesenior-siden med nye trænere 

U19 kommer til at træne med senior fra det kommende år, og vi holder fast i at hele holdet ”rykker op” for 
at minimere risikoen for at flere stopper.  


