
Boldklubben 1903 

 

   

Bestyrelsesmøde mandag d. 16. juni kl. 17.00  

 

Deltagere: Benny Olsen, Lasse Lund, Rene Kristensen, Lennart Deramat, Ulrik Marschall, Thomas 

Nielsen og Kaare Lund. 

 

Dagsorden 

 

1. Underskrivning af kontrakter 

a) Ansættelseskontrakter for ny servicemedarbejder underskrevet 

 

2. Godkendelse og underskrift af referater af møde d. 14/04/2104 og 14.05.26 
a) Afventer til næste møde. 

 

3. Økonomi 2014  

- Både budget og forbrug ser fornuftigt ud.  

 

4. Personalenyt  

- Nyt vedr. sportschefen 

 

- Ny servicemedarbejder, Frank Christensen 

Startede i klubben i sidste uge og er kommet godt i gang. Kan tage noget af 

den daglige dialog med kommunen i stedet for Mads og Lennart. 

 

- Rengøring i weekenderne? 

Det er et problem med rengøring i weekenden. Der er behov for rengøring 

fredag efter træning og lørdag efter træning. Thomas undersøger nærmere. 

 

- Ferie: 
Frank holder ferie i uge 28 – 30 

Mads holder ferie i uge 27 – 28 

 

- Møde med restauranten 
Benny forsøger at afholde møde med restauranten i løbet af sommeren 

 

5. Nyt fra udvalgene  

- Status vedr. træneransættelser i klubben: 

Keld har overtaget opgaven i Allans fravær. Der er lavet aftaler med 

assistenttræner til DS og målmandstræner. 
 

- FCK-Camp 

Mærkbar nedgang i antallet af tilmeldinger fra B1903 og KB. Men tilgang fra 

andre klubber gør at det totale antal tilmeldinger er omkring status q. FCK har 

ansat en studerende der skal gøre FCK-camp klogere på hvad årsagen er til at 

der er manglende tilslutning til camps. 
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- Samarbejde med SOE 

Benny har talt med Mio i FCK SOE og de vender tilbage efter sommerferien 

med et oplæg til hvordan B1903 kan bidrage. 

 

- Anlægsarbejdet  

1. Lennarts møde med kommunen (Sten Engelbrecht) blev udsat pga 

sygdom. 

2. Klubben har modtaget en naboklage over den lyd det giver når boldene 

rammer hegnet. Klubben sender klagen videre til kommunen, som har sat 

hegnet op. Lennart skriver til klager og forklarer hvad klubben har 

foretaget sig i forhold til klagen. 

3. Benny undersøger om Mads har bestilt skilte portene omkring anlægget.  

4. Status vedr. de to små kunstbaner: Udskiftningen af belægningen på den 

gamle kunststofbane skulle efter planen på i gang nu. Mads undersøger 

hvorfor det ikke er gået i gang 

5. Nøgler: Der er for mange trænernøgler ude, der ikke er registreret. 

Thomas undersøger hvad det vil koste at udskifte hele låsesystemet.   

 

6. Næste møde 

Næste bestyrelsesmødemøde er fastsat til mandag d. 11. august. 

 

7. Eventuelt 
a) En af de nye DBU konsulenter kommer til næste bestyrelsesmøde og giver 30 min info 

om hvad klubben kan bruge ham til. 

b) Bornholmertur: U17-2 stillede ikke op til en kamp på Bornholm. Årsagen er kendt, og 

klubben skal nok forvente at modtage en regning på omkring 10.000 kroner. 

 

 


