
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts kl. 19.03 i B 1903. 

 

Deltagere: Rene Kristensen, Lennart Deramat, Kaare Lund Nielsen, Ulrik Marschall, Sammy Jensen (fra 

20.30), Thomas Nielsen, Lasse Lund (til 21), Aleksander Ledgaard, Louise Bøje. 

 

Referat: 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Den præsenterede ansvarsfordeling blev vedtaget og Ulrik meddeler det til Mads. 

 

2. Økonomi 2014 

a) Ikke så mange udgifter endnu 

b) Tilskud fra kommunen er ikke kommet og manglende tilskud fra 2014 er endnu ikke afklaret 

c) Fakturaer vedr. anlæg sender Majse videre til kommunen. (Der skal henvises til EAN-nr) 

d) I forlængelse af drøftelse ifm generalforsamlingen har Thomas iværksat undersøgelse af 

vores medlemstal, da totaltallene virker lavere end vi reelt tror de er. 

 

3. Evaluering af generalforsamlingen 2015 

Forløbet var nogenlunde som forventet. Måske kunne en tydeliggørelse af klubbens principper ifm 

personalesager gøres tydeligere. Ligesom klubbens holdning til adfærd for medlemmer, trænere og 

ledere kan gøres tydeligere. Louise vil gerne hjælpe til med at gøre disse principper tydeligere 

a) Hvordan er det muligt, at tiltrække flere deltagere til generalforsamlingen? 

b) Bør reglerne for opstilling til bestyrelsen ændres, så potentielle kandidater anmelder deres 

interesse på forhånd? 

 

4. Personalenyt 

a) AM har sagt op, da han har fået mulighed for at blive knyttet tættere på FCK SOE. Vi har 

udarbejdet et stillingsopslag og arbejdsopgaver for nyansat ungdomssportschef. Drøftelse om 

at udvide ansvaret til at dække alle årgange og hold (Sportschef med fokus på 

ungdomsfodbold). Med start senest 1. august. Yderligere input til stillingen sendes til Ulrik 

inden 12. marts, hvorefter stillingen slås op på egen, FCK, KB og evt DBU KBH hjemmeside 

(inden trænerbrunch). 

b) Rene og Ulrik gennemgår sammen med Keld/Allan/Mads de trænerkontrakter, der står for at 

skulle fornyes/afsluttes. Oplæg præsenteres til næste bestyrelsesmøde (april). 

   

5. Træner-/lederbrunch d. 14. marts 

Emner: 

a) Generel adfærd i klubben og på anlægget. Diskussion i plenum. – Lennart 

b) Børnefodbold i klubben – Kasper 

c) Brug af klubbens styrkerum – Rene 

d) Bøder, der tildeles hold, bliver trukket fra deres holdkonti – Rene/Mads 

e) Sponsorarbejdet – Mads/Lasse/Kaare 

  

6. Generalforsamling i Parken d. 15. april kl. 14.00 – herunder valg til bestyrelsen. 

BO genopstiller. Øvrige der ønsker at deltage, giver Benny besked. 

 

7. Nyt fra udvalgene 

a) Lennart har fået et tilbud på opsætning af hegn i begge ender af den gamle bandebane med 

den nye belægning. Projektet sættes i gang. 



 
 

 

b) Protestsag U17-1 bliver nu sendt videre til DBU KBH bestyrelse, da appeludvalget har 

meddelt, at de ikke har kompetence til at tage stilling til en beslutning. Sammy og Rene går 

videre med det. 

 

8. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder og andre arrangementer i 2015.  

Bestyrelsesmøder: 13/4 – 18/5 – 22/6  

Senior 5-a-side: lørdag d. 5/12 

Julefrokost for trænere/ledere: torsdag d. 17/12 

 

 


