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Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 mandag den 17. maj 2021 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Status på bestyrelsesseminar 
Der er fortsat enighed om, at den strategi, der blev fremlagt på strategidagen, er de vi skal arbejde 
videre med, og at den vil være den rigtige for B1973. Den overordnede strategi vil blive præsenteret på 
det kommende trænermøde i juni.  

 
3. Status på åbning af klub Vi åbner i det tempo vi kan, vi har indtil nu holdt det lidt nede ift. indvendig 

servering/åbning, da det kan være svært at styre antal og overholdelse af alle retningslinjer. Hvis der er 
en ansvarlig for holdet, kan det godt lade sig gøre at sidde inde efter træning, når den ansvarlige for 
holdet sikrer,  at reglerne overholdes. 
 
Fru Sørensen laver mad hver torsdag, og tilbyder sandwich tirsdag og onsdag. Vi har en landskamp på 
storskærm i støbeskeen den 12. Juni 2021, og det skulle gerne være med til at få gang i det sociale i 
klubben i gen. Pga af TV-rettigheder kan vi ikke reklamere for denne event. Kenneth forslog at vi kunne 
tilbyde en kupon til en sjov lørdag i B1973, hvor du får øl, vand og mad og så bliver der vist landskamp 
senere. 
 
Vi prøver at begrænse antal i omklædningsrum, så vi er sikre på at vi overholder de gældende COVID-19 
regler. 

 
4. Opfølgning budget Vi fik vist budgetopfølgning som var rundsendt fra Bo. Der var enighed om, at de var 

vigtigt fremadrettet at modtage den kvartalsvis, da den giver et godt overblik over økonomien, 
herunder mulighed for løbende tiltag, hvis vi er foran eller efter budget. 

 
5. Herlev by Night. Pt ikke afklaret, om det bliver til noget. PH skal sørge for en bevilling til begivenheden, 

det er bedre at ansøge nu og være på den sikre side. Jan tager fat i PH. 
 

6. Kommunikation Intet nyt, ingen forhold at kommunikere. 
 

7. Samarbejde med andre klubber. Henrik har været til møde med Hjorten og HI. Der var en pige med fra 
DBU som projektleder. Bent, Tim og Bo har talt sammen løbende, og der har hele tiden været fokus på 
at Herlev Kommune også skulle deltage i projektet både økonomisk, og i forhold til visionen for et 
tættere smarbejde mellem klubberne. Vi afventer at høre kommunens holdning, og hvis kommunen 
ikke er med, så vil hver klub forfølge deres egen strategi. Vi ønsker en projektleder, der både har 
forstand på fodbold og selve projektet. Det er stadig på et meget indledende idéstadie. 

 
 

8. Nyt fra formanden, administrationen, kasser m.v 
HR: Fokus på at skabe overblik over Stephanie og Peters opgaver 
Corona-task force: Fokus på løbende dialog og udmelding. 
Teen. U16 særligt hold, men det er dejligt de er kommet i gang. U17 pt. tilmeldt som U19, det går ikke 
så godt resultatmæssigt. U19 går godt, alene lidt problemer med til- og afmelding i kampklar. Kasper og 
Thomas vil gerne tilbyde at lave et U21 hold, for at fastholde spillerne i klubben, og på den måde være 
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med til at bidrage til at fastholde dem i B1973, så de på sigt kan blive en del af førsteholdet. Der er 
behov for at nogen seniortrænere møder de unge og ser dem spille og herved ”byder dem op til 
fodbold” med seniorerne. 
 

9. Dame- og herresenior: Vi har fået et 3. Hold i herre seniorafdelingen, hvilket er positivt, herunder 
samtidig positivt at der tiltrækkes nye spillere til klubben. 
 
Damesenior køre virkelig dårligt herunder samspil ml spillere og træne. Henrik tager en snak med Claus 
ift. hvorvidt, der er noget vi skal/kan gøre.  
 
Motionsklubben startede op i tirsdags, og har fået lavet en masse hold. Der er også fundet nogen til at 
kontrollere corona-pas m.v. og lukke de andre tilmeldte ind. 
 
Byggeudvalg. Der bliver startet op på ministadion. Der er byggemøde hver torsdag omkring etablering 
af banen. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde Næste møde bliver mandag den 14 juni 2021 kl 17.45. Vi skal bl.a. bruge tid på 
trænermøde, GF og sikre at der er overblik over overdragelse af Stephanie og Peter opgaver.  
 

11. Eventuelt  
 
Stephanie og Peter stopper i løbet af den kommende tid, og opgaverne skal overdrages til andre. Vi er 
pt ved at få et overblik over opgaverne og Mette og Steen har møde med Stephanie omkring 
overdragelse. Steen overtager bl.a. maskot og Merete overtager microcup. Henrik og Mette tager møde 
med Peter inden næste bestyrelsesmøde, for at få overblik over hans opgaver. . 
 
GF i B1973 er torsdag 24/6 kl 17.30 med spisning. 
 
Kenneth fremlagde ideer til, hvordan et hold kan gøre sig fortjent til rejsepenge. Løse fællesopgaver. 
oprydning, vedligeholdelse, kampe mv. Der var bred opbakning til at arbejde videre med disse forslag 
og få det sat i system.  


