Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2014
Deltagere: Lennart Deramat, Rene Kristensen, Anders Kaltoft, Sammy Jensen, Thomas Nielsen, Lars
Bo Winther, Ulrik Marschall og Benny Olsen
Gæst til punkt 1: Mads Harder
Dagsorden
1. Præsentation og introduktion af vores nye administrator, Mads Harder.
Mads fortalte om sin første uge og hvilke opgaver der er dukket op og hvilke erfaringer han har
gjort sig. Drøftelse om hvilke kontorredskaber Mads har brug for i hverdagen. Benny sender
rengøringsbeskrivelse til Mads, som han kan give videre til Esmar.
2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d. 13/12/2013
3. Økonomi.
De sidste udgifter fra 2013 er ved at være på plads og regnskabet ser ud til at give et lille plus.
4. 3. behandling af budget 2014. Thomas
Punktet udskydes til næste møde pga manglende information.
5. GF 2014
-

Bestyrelsesvalg: Forslag til ny suppleant?
1. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater

-

Forslag til behandling på mødet
1. Ingen forslag

-

Emner til årets leder?
1. Kandidat blev indstillet, andre kandidater sendes til Benny

6. Arrangementer i den kommende tid:
- Træner/ledermødet d. 23. januar
1. De nye ansatte præsenteres og fortæller om året. Derefter er der spisning.
Deltagere skal melde sig til b1903@b1903.dk. Ulrik laver indbydelse og
sender til Mads.
-

Ungdoms- og senior 5-a-side
1. Ungdoms 5-a-side udskydes til sommer. Der deles op i en turnering for
Børne afd., Ungdoms afd (til og med U19)
2. Senior afd. Afholder 1. februar. Rene og Sammy koordinerer og får
arrangementet sat på skinner. Benny forsøger at finde præmier via FCK.

7. Opfølgning på sager
a) Lennart er i dialog med Gentofte Kommune om anlægsopgaverne. Der er ikke alle
opgaverne, der er beskrevet og udført helt som forventet.
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b) Benny og Allan har møde med FCK SE onsdag mhp at høre til deres fremtidsplaner for
udvikling af fremtidige talenter.
c) Der skal sættes to skærme op, 55” i gangen og 42” i restaurant (hvis der ikke er plads til
55”). Løsningen skal hostes eksternt og i første omgang skal der være fælles visning på
skærmene. Senere kan der evt. laves separat visning. Rene og Lars Bo arbejder videre
med det. Målet er at skærmene kan være på plads til GF 27. februar.
8. Nyt fra udvalgene
a) iab
9. Eventuelt
a) Lennart og Benny deltager på DBU Københavns repræsentantskabsmøde. Artikler om
’fiskeri’ og øvrig debat ligger på DBUs hjemmeside.
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