
Boldklubben 1903 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar 2012 kl. 19.03 i B1903. 

 

Deltagere: Rene, Bjarne, Henrik, Anders, Benny, Ulrik. 

Gæster: Revisor Christian Dalmose Pedersen deltager under punkt 2 og 3. Borgmester Hans Toft 

deltager under punkt 5. 

 

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 09/01/2012. 

Udskudt til næste gang (men referat er lagt på hjemmesiden) 

 

2. Økonomi 2011  

Årsregnskabet blev gennemgået med revisor. Kassereren blev pålagt, at sørge for at der indføres 

afstemningsrutiner på månedsbasis. 

 

3. Budget 2012 

Godkendt 

 

4. Generalforsamling 2012 

a. Gennemgang af punkterne på GF, herunder 

b. Kontingentsatser: Samme niveau foreslås 

c. Lovforslag: §6a: ”Trænere og ledere, der har været oplistet på klubbens officielle 

oversigt i mindst tre måneder på dagen for generalforsamlingens afholdelse, har adgang 

og taleret, men ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.” 

d. Ulrik og Benny sørger for indkaldelse på hjemmeside og som opslag i klubhus. Sammy 

sørger for at sende årsregnskab ud til medlemmer. 

 

5. Støtte til Gentofte Kommunes ønske om en VVM-undersøgelse ifm. Betalingsringen 

Bestyrelsen bakker op om Gentofte Kommunes ønske at få lavet en VVM undersøgelse. 

 

6. Tyverisikring af medlemmernes værdigenstande 

Der skal sættes skilte op, der opfordrer til at tage værdigenstande tages med. 

 

7. Status vedr. ny hjemmeside 

Ny hjemmeside lanceres som planlagt 1. marts 

 

8. Eventuelt 

- Aftale med nyt forsikringsselsskab, Topdanmark, på plads. Policen er på vej. 

- Forespørgsel fra karateklub på udlån af gymsal i overgangsperiode. Det er ikke muligt, da det er 

vigtigt, at klubbens medlemmerne har adgang til gym.salen. 
- Drøftelse om klubbens holdning til holds deltagelse i stævner med overnatning og forældres 

rolle i den forbindelse,(når forældrene også med til stævnet, f.eks. som til Vilbjerg Cup). Der 

skal være en fornuftig balance mellem sportslige ambitioner og sociale aktiviteter for 

familierne. Bjarne udarbejder et oplæg til ordlyden af klubbens holdning. 

- Bjarne spørger til klubbens holdning til at støtte kurser i mental træning. Forskellige muligheder 

undersøges. Klubben er general positiv. Der findes forskellige tilbud både i kommunalt regi og 

på foreningsniveau. Der var interesse og Bjarne taler med Thor og Allan om pris og indhold for 

et konkret kursus. 


