
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 mandag den 5. juli 2021 

Til stede Bo, Jan, Mette og Merete  

Afbud: Hønse, Kenneth og Maja 

1. Referat fra sidste møde Ikke udsendt endnu. 
 

2. Dialog med Peter og Stephanie om overdragelse af opgaver 
Vi aflyste mødet med Peter, da bestyrelsen ikke kunne samles. Vi aftalte, at vi inviterer Peter og 
Stephanie ned når ministation indvies og give dem en gave for deres indsats.  
 
Vi skal have styr på de sidste udeståender ift. Stephanie og Peters opgaver.  
 
Steen og Bo er ved at udarbejde en oversigt over to-do’s herunder afsøge potentielle sportsansvarlige.  
 

3. Ny bestyrelse – fordeling af opgaver 
Udskydes til næste møde, da flere ikke kunne deltage i dag grundet ferie, sygdom m.v.  
 

4. Sommerhygge 9. juli 2021  
Der er 26 tilmeldte, og vi mødes hernede og gør klar til arrangementet omkring kl 17. 
Mette handler ind og koordinere med Steen og Fru Sørensen omkring det praktiske.  
 

5. Efterårets opgaver/event  
Mikro-Cup – Merete tager fat i Stephanie og skriver ud til bestyrelsen i løbet af sommerferien 
Herlev byfest – Jan Mogensen sender en mail ud omkring dette, og så skal der ske tilmelding til Jan 
Mogensen.  
Indvielse af ministation Vi forventer at ministation er færdigt i uge 34, men intet er 100% sikkert. Så vi 
må afvente med at fastlægge dato for indvielsen.  
Camp i efterårsferien Steen og Bo er ved at fastlægge en plan for dette 
  

6. Budget Intet nyt.  
 

7. Kommunikationsplan Intet nyt. 
 

8. Samarbejde med andre klubber. Der er møde i august, hvor Jan og Kenneth deltager. De taler sammen 
med Bo inden. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får et møde i kalenderen, hvor alle bestyrelser kan 
deltage.  
 

9. Nyt fra formanden, administrationen, kasser m.v 
 

 
Formand Allan stopper som første holds træner, og vi er i gang med samtaler med to potentielle 
trænere. Allan skal til HI. HI har ambitioner om vækst, og vi skal sørge for at markedsføre os korrekt 
fremadrettet, således at vi også fremadrettet står stærkt ift. nye medlemmer.  
 



 

 

Bo har indkaldt til et nyt møde med Thomas Gyldendal ift. børneakademi, således at kommunen ved, 
hvad konsekvensen af, at det ikke blev til noget, har været, og for at høre, hvad deres tanker er 
fremadrettet. Vi vil søge om penge til en projektleder, der skal arbejde med samarbejde med skolerne 
omkring skoleidræt.  
 
Der har hele vejen rundt være en rigtig god indsats under COVID-19 og under Bo’ fravær.  
 
Service ift. den nye tøjaftale er ikke tilstrækkelig, det skal der arbejdes videre med dette i efteråret. 
  
Administration Intet nyt. Steen har stadig travlt, vi bør finde en hjælper til ham, hvis vi ikke får ansat en 
ny træneransvarlig.  
 
Vi har afløser på rengøring hen over sommeren.   
 
Kasser Intet nyt.  
 
HR: Vi skal have færdiggjort rollebeskrivelser for de forskellige områder. Mette har udarbejdet et 
udgangspunkt ud fra det oplæg som Peter og Stephanie har lavet til fremtidig organisering.  
 
Vi skal have fokus på den daglige ledelse af de ansatte i klubben, og de opgaver der skal løses. Det vil 
være en god ide at etablere et kvartalsmøde med Fru Sørensen og Rene, hvor vi gennemgår deres 
opgaver og prioriterer dem. 
 
Corona-task force: Intet nyt, alt er forløbet fint. De fleste restriktionerbliver ophævet pr. 1/8-21, men vi 
holder øje med, hvad der sker løbende.  
 
Pigeafdelingen Vi har fået en tilgang fra Bytoften og modtaget deres spillercertifikat. Vi er fortsat i serie 
1 og Bella er også rykket ned i serie 1. Der er pt. 30 piger på damesenior inkl. U16, og de skal alle have 
et træningstøj. Vi kigger på om vi kan finde en løsning med tøj, for ikke at skabe præcedens ift. øvrige 
hold.     
 
Børnefodbold og Teen. Intet nyt   
 
Dame- og herresenior: Se under pigeafdelingen.  
 
Motionsklubben Det køre meget stille og roligt, og der kommer flere og flere tilbage. Vi fortsætter med 
at spritte af.  
 
Byggeudvalg. De har lagt et forkert lag grus på det nye ministation, så det er blevet pillet af og så bliver 
der lagt nyt grus i morgen. De skal gerne blive færdig i denne uge, trods disse udfordringer.  Gener 
omkring vand bliver først udbedret senere. Søndag i uge 34 skal hegnet være færdigt, og vi rykker 
indvielsesarrangement til en weekend, hvor der er lørdagsbold.   
 

10. Eventuelt  
Vi skal bruge billeder med glade fodboldbørn til folder omkring B1973. Jan tager fat i Stephanie og Rene 
og Herlev bladet.  



 

 

 
Flere og flere foreninger præsenterer sig via videor, og vi bør måske skulle få lavet sådan en for B1973. 
Vi kan overveje og tage fat i produktionsskolen, og se hvad de kan lave om.  
 
Vi skylder et Åbent Hus arrangement i klubben, som vi gerne skal have lagt inden kommunalvalget, vi 
tager det op på næste bestyrelsesmøde.  
 
Vi tager også undervisning op i teams op på næste bestyrelsesmøde.  
 

11. Næste bestyrelsesmøde Mandag den 9 august 2021 klokken 18 i klubben 
 


