
   

 

Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 mandag den 10. januar 2022 klokken 17:30 

Deltagere, Henrik, Mette, Kenneth, Jan & Merete 

Afbud: Maja 

1. Referat fra sidste møder Referat fra det sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. Husk at anfør 
tid for næste møde på referatet fremadrettet. 
 

2. Frivillighedsfest 
Vi har udskudt frivillighedsfesten, og afventer udmelding fra myndighederne medio januar ift. hvornår 
vi kan afholde den udskudte fest.  
 

3. Sportschef 
Vi skal have lagt en plan for det kommende halve år, og de strategiske arbejdsopgaver vi skal arbejde 
med, og som sportschefen dermed også skal arbejde med Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe 
bestående af Maja, Kenneth, Mette, Steen og Henrik, der arbejder med arbejdsopgaver og indhold.  
 

4. Episode på U9-holdet 
Bestyrelsen har holdt møde med træner og forældre for at løse situationen. Der er udarbejdet et 
forældrebrev, som skitserer rammerne for samarbejdet mellem forældre og trænere fremadrettet.  
 
Vi vil iværksætte et kursus omkring den gode dialog til træning. 
 

5. Klage fra naboerne 
Der er kommet en klage fra naboer over støj på såvel bane 1 og den nye ministation. Herlev Kommune 
har afvist klage over bane 1, da den vedrører en afsluttet sag. Vi har haft møde med Herlev Kommune, 
og det er besluttet at brugstid på den nye ministation reduceres til klokken 21.   
 

6. Dialog med naboerne Jan & Merete har udarbejdet et oplæg, som vi gennemgik på mødet. 
Nedenstående beslutninger blev truffet 

 
 Vi har besluttet, at vi slukker skærmene i weekenden klokken 19 
 Vi laver et årshjul med faste arrangementer, og det vil tydeligt fremgå, at oversigten ikke er 

udtømmende 
 Vi drejer højtalerne under lørdagskampe, så lyden ikke er ud mod banen, men ud mod 

tilskuerne.  
 Vi tager dialog med Steen omkring opmærkning på Elverhøjen, for at forbedre 

oversigtsforhold på vejen, når der er mange biler. Vi skal huske og tage naboerne i ed, så vi 
ikke får skabt en løsning, hvor de ikke selv kan bruge fortovet til parkering.   

 
7. Opfølgning økonomi Ingen forhold, at rapportere.      

 
8.  Kommunikationsplan Det blev besluttet at udarbejde en ’velkommen til 2022” hilsen fra formanden 

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



   

 

 
Formand Der har været møde med FCK ift. at få mest muligt ud af samarbejdet. FCK vil besøge alle 
hold, for at give inspiration og sikre at vi udnytter træningsfaciliteterne bedst muligt.  
 
Vi har 1.177 medlemmer i B1973 pt og har haft en fin medlemsfremgang.  
 
Der er møde i idrætsforum i denne uge.  
 
Administration Intet nyt.   
 
Kasser Intet nyt.  
 
HR: Tøjpoint, hvordan skal vi køre det videre. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.  
 
Corona-task force: Intet nyt.  
 
Pigeafdelingen Intet nyt 
 
Børnefodbold og Teen. Vi kæmper lidt med trænere på udvalgte hold 
 
Dame- og herresenior: Der har været opstartsmøde med senior, og der er skabt et godt fundament for 
træning i det kommende halve år. Vi har pt. ikke fundet en ny assistenttræner til førsteholdet. Der er 
fundet en ny 4. holds-træner.  
 
Motionsklubben Der begynder at komme flere medlemmer 
 

10. Eventuelt  
 

11. Næste bestyrelsesmøde  
Tirsdag 8/2 klokken 17:30 
 Generalforsamling tirsdag 24/3 klokken 17:30 


