
Boldklubben 1903 
Bestyrelsesmøde mandag d. 26. marts 2012 

 

Deltagere: Rene, Lennart, Benny, Anders og Ulrik 

Afbud: Bjarne, Sammy og Thomas 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 6/2/2012. 

Referatet genudsendes til gennemlæsning 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Formand  Benny Olsen 

Næstformand  Bjarne Graven Larsen 

Kasserer  Thomas Nielsen 

Kommunikation Ulrik Marschall 

Anlæg og klubhus Lennart Deramat 

U5 – U10  Ulrik Marschall 

U11 – U15  Anders Kaltoft 

U17–U21 + 1.-2. sen. Rene Kristensen 

Øvrige seniorer: Samuel Jensen 

 

Udvalg: 

Økonomiudvalg: Thomas Nielsen, Bjarne Graven, Gert Jensen, Bent Kristiansen, Michael 

    Sundby, adm. medarbejder    

Anlægsudvalg: Lennart Deramat, Lars Francker, Rigo Møgelberg, Jens Sass, Lars 

    Brandt 

Eliteudvalg:  Rene Kristensen, Allan Michaelsen  

Kommercielt udvalg: Ulrik Marschall, Lars Bo Winther 

Seniorudvalg:  Samuel Jensen 

Kommunikation Ulrik Marschall 

Børneudvalg  Ulrik Marschall, årgangsansvarlige 

Ungdomsudvalg Anders Kaltoft, Rene, Allan Michaelsen, Keld Kristiansen, Cheftrænere 

    U11-U19 

Gentofte Kommune Benny Olsen, Lennart Deramat, Bjarne Graven Larsen. 

 

3. Evaluering af generalforsamlingen 

Tilfredshed med gennemførelsen. Det lave antal deltagere kan skyldes uregelmæssighederne i 

forbindelse med indkaldelsen. Enighed om at det skal gøres bedre næste år. 

 

4. Økonomi 2011 

- Likviditeten ser god ud. Medlemsgebyrer er på vej ind. Alt i alt går det som 

budgetteret. 

- Holdbudgetter aktiveres så holdene bruger nogle penge i restauranten. Afd. 

Ledere skal sendes opdaterede holdlister ud. 

 

5. Overvejelser vedr. optimal udnyttelse af personale til rengørings- og inspektøropgaver. 

Der var ikke stemning for at lægge funktionerne sammen, men til gengæld skal der udarbejdes 

en arbejdsplan for inspektøren, så det er lettere for alle at overskue de daglige opgaver. Især op 
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til store kampe og stævner, skal der aftales hvad der specielt skal være fokus på, f.eks. mål, 

baner, ekstra skraldespande mv.  

Bestyrelsen ønsker ikke en udvidelse af medarbejderstaben, hvis det er for at løse et 

træneraflønningsproblem el. lign., men fordi det vil være en fornuftig anvendelse af de 

arbejdsmæssige ressourcer i klubben. Kravet er, at de ansatte skal have de nødvendige 

kvalifikationer til de opgaver, der skal løses.  

 

6. Trådløst netværk i B 1903. 

Benny har modtaget to tilbud fra en leverandør. Benny sender til Rene og Anders, som 

kommenterer og vender tilbage til Benny. 

 

7. Nyhedsbreve 2012. Hvornår – indhold? 

Der skal sendes et ud lige efter Påske, lige før sommer, til efteråret og til december. 

Ulrik sender mail ud til bestyrelse, samt ansatte for input. 

 

8. Generalforsamling i Parken d. 12. april kl. 14.00 – herunder valg til bestyrelsen. 

Benny genvalgt 

 

9. Nyt fra udvalgene 

 

Ungdomsudvalget: Anders tjekker op på Den Røde Tråd i ungdomsafdelingen.  

Børneudvalget: Løve Cup er ved at være udsolgt og en hovedsponsor har vist interesse 

Kommercielt udvalg: En ny sponsor har vist interesse og der arbejdes på en kontrakt. 

Skiltesponsoren forventes at forlænge hele 2012.  

 

10. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling.  

23. april, 21. maj, 25. juni, 20. august, 10. september, 8. oktober, 12. november, 10. december: 

7. januar, 4. februar 

Generalforsamling 2013: 25. februar 

 

11. Eventuelt 

- 13. december er der julefrokost for trænere/ledere 

- 2. december five-a-side, (evt ungdoms five-a-side den 9. december) 

- Fondsansøgninger skal være i hænde 15. april, 1. oktober og 15. januar 

- Two-for-one konceptet har været tilbudt klubben, hvor man kan spise 2 for 1 pris. Benny 

kontakter Forældreforeningen for at høre om de er interesseret i at udnytte mulighederne for at 

tjene penge til foreningen på den måde. 

- Benny har haft møde med den mulige spillegevinst sponsor, som tidligere har vist interesse for 

sponsorat i klubben. Afklaring ventes inden for nærmeste fremtid. 
- Olympia har bedt om at låne gymsalen i nogle perioder i maj måned. Det er i orden under 

forudsætning at restauranten ikke skal bruge lokalerne i samme perioder. 

- De nye forsikringspolicer er kommet. Med glasforsikring. 

- Anders og Lennart afklarede snitfladerne for deres ansvarsområder 

- Anders køber nye 11-mands mål til bane 2 

- Lennart undersøger hvad det ville koste at lave tidslåse på lågerne på anlægget. 

- Klubrumspuljen er ansøgt med et beløb på 150.000 kr til renovering af toiletter i kælder. 

 

Næste møde 23. april kl 19.03 


