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Bestyrelsesmøde mandag d. 26. maj kl. 19.03 i B 1903. 

 

Deltagere: Benny, Lennart, Kaare, Lasse, Rene og Ulrik 

Afbud: Sammy 

 

Referat.  
 

Indledningsvis bød formanden Kaare Lund Nielsen velkommen i bestyrelsen. Kaare var som 

suppleant kommet i bestyrelsen, da Lars Bo ønskede at udtræde efter sønnens skifte til Lyngby. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 14/04/2104 

 

2. Økonomi 2014 Punktet ikke behandlet, da kassereren ikke var til stede. 

 

3. Evaluering af Løve-Cup 

Løve Cup forløb rigtigt godt. Stor ros til Mads, som har planlagt, koordineret og eksekveret på 

fornem vis. Det skønnes at have givet et overskud på omkring 80 – 90.000 kroner. 

 

4. Opfølgning på temadagen. 

Det blev besluttet at intensivere samarbejdet med FCK School of Excellence, og lave en form 

for pre-school of excellence. KB har lavet skabeloner og struktur, som B1903 kan bruge. Det 

skønnes at der skal oprettes en halvtids-stilling med fokus på U10-U13. Benny har meddelt 

Michael Mio i FCK om beslutningen. Næste skridt er et møde med FCK SE og B1903. 

 

5. Samarbejdsaftale med Olympia 

Endelig aftale mangler at blive bekræftet med kommunen mht økonomi. Det er aftalt, at 

Olympia kan låne gymnastiksalen i sommerperioden på torsdage mellem kl 19 og 21, og i 

vinterperioden (fra 15.10 – 1.4) fra kl. 20-22. 

 

6. Personalenyt 

Esmar har sagt op og vi skal have løst opgaverne med primært rengøring og tøjvask: 

a) Kontakt til ansøger, der har søgt uopfordret 

b) Kontakt til tidligere ansøger, der har meldt tilbage 

c) Kontakt Jobcenter 

d) Annonce i Villabyerne, deadline for ansøgning senest midt juni 

 

Nogle tilbagemeldinger fra diverse forældregrupper er negative i forhold til portionsstørrelse og 
kvalitet af Dagens Ret i restauranten. Benny går videre med det til forpagter. 

 

Det blev aftalt, at belønne administrator med højere løn på grund af det solide arbejde, der ydes.  

 

7. Nyt fra udvalgene  

Anlægsudvalget: Ombygninger: Lennart vil invitere ny mand fra kommunen ned på anlægget 

for at se hvordan arbejdet er blevet udbedret. Der efterspørges en instruks til brug af elskabet til 

lys på kunststofbanen. De planlagte udbedringer af vaskegangen er udsat på ubestemt tid pga 
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manglende penge i kommunen. 

 

Seniorudvalget: Forårsafslutning: Rene spørger Sammy om status). Lars Brandt og Kenneth 

Jørgensen stopper i klubben, Mads massør forlænger et år. Derudover kommer der en fysio 

studerende, der deltager på bænken i kampene. Afløser til Lars Brandt er ikke på plads endnu.  

Senior afholder afslutningsfest 21.6. hvor bestyrelsen er inviteret med. 

 

Bandeudvalget: Lasse har indhentet tilbud på indhegning af bane 2. Priser fra 210.000 – 

400.000 kroner afhængig af hvilket setup klubben ønsker. Løsningen til 200.000 virker god og 

vi arbejder videre med det. Lennart afklarer nogle af specifikationerne med leverandør og 

bestyrelsen tager punktet op igen til efteråret inden møde i fondsbestyrelsen. 

  

8. Næste møde 

Næste bestyrelsesmødemøde er fastsat til mandag d. 16. juni og det afholdes hos Benny. 

 

      9. Eventuelt 

 

a) Der er fire billetter til landskamp onsdag den 28. Ulrik står for dem og Benny forsøger 

at få dem afsat. 

b) Ferie i klubben:  

Lennart: 14.7 – 11.8 

Rene: 15.7 – 9.8 

Lasse: Uge 28 – 30 

Kaare: 5. 7. – 4. 8. 

 

 

 

 

 

Lennart Deramat   Benny Olsen   Kaare Lund Nielsen 

 

 

 

 

Lasse Lund Larsen   Rene Kristensen  Ulrik Marschall 


