
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2015 kl. 19.03. 

 

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

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 17/11/2014 

 

2. Regnskab 2014  

a) Det ser ud til at årets resultat kommer ud med et underskud omkring 150.000 kroner, hvilket 

desværre svarer til det manglende tilskud fra Gentofte Kommune. 

b) Thomas mangler at modtage seneste version af regnskabet fra revisor 

 

 

3. Budget 2015 
a) Når Thomas modtager regnskabet, tilføjer han budgettallene for 2015 og sender til resten af 

bestyrelsen. Med de foreløbige poster ser det ud til at 2015 kommer til at gå ud med et 0 i 

overskud.  

b) Revisor deltager på bestyrelsesmødet d. 2.2.2015 med udkast til årsregnskab 

 

4. Generalforsamling 2015  

a) Dagsorden blev gennemgået 

b) Forslag til årets leder? Tony valgt 

5. Sportslig drøftelse om, hvilken vej vi vil? 
a) På mødet den 2. februar sættes dato på seminar om dette emne 

- Hvilke trænerprofiler ønsker vi i ungdoms- og seniorafd. 

- Hvordan laver vi overgangen fra U19 til senior bedre 

 

6. Personalenyt inkl. trænere/ledere  

Herunder: - Kan vi gøre det bedre for vores ansatte?  

Der begynder at brede sig en kultur, hvor trænere bliver ofre for hårdt sprogbrug. Hvordan kan vi 

arbejde mod denne kultur? 

Forslag: Lørdag den 14. marts kl 09 afholder klubben et træner/leder-møde med brunch. Ulrik tager 

fat i Mads. Punkter: Banebooking, banefordeling, sprogkultur, adfærd, netværk. Derudover 

opfordres trænerne til at komme med input til dialog.  

 

7. Orientering om evalueringsmøde med restauratøren 

Kenneth er meget tilfreds med omsætningen siden han overtog 1. oktober. Han laver en liste over 

ting, som mangler i køkkenet og i restauranten, så Thomas kan forholde sig til hvor meget der skal 

købes ind. Blandt andet efterspørges en ny grill. Måske en model af gas ville være en fordel.  

 

8. Evaluering af julearrangementer i klubben  
Gode tilbagemeldinger fra alle arrangementer.  

 

9. Nyt fra udvalgene 

Anlæg:  

Status badegang, omklædningsrum mv: 

Der startes op på fjernvarmen nu, og det forventes at tage 3-4 uger. Derefter tages der fat på hegnet 

rundt om Bane 2. 



 
 

 

 

Omklædning 3 er taget i brug. Det ser pænt ud, og det forventes færdig til februar. 

 

Benny skrev til kommunen om de poppeltræer, der vælter ifm stormvejr. Kommunen har meddelt 

Mads, at projektet nu er bevilget og at træerne nu bliver fældet (snart). 

 

Lyset på bane 1: Der er et problem med en blinkende lampe på bane 1. Det siges at være påvirket af 

telemasten ved siden af, men Lennart undersøger nærmere. Desuden afventes rapport om belysning, 

som Gentofte Kommune er ved at lave i samarbejde med DBU. 

 

Gentofte Kommune mangler samtidig at melde tilbage på lysskabet, aflukning af det og 

tilgængelighed for trænere. 

 

10. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 2. februar kl. 19.03 samt før GF d. 26. februar kl. 

17.00. 

 

11. Eventuelt 

a) Der er kommet en ny klubrådgiver hos DBU København, som gerne vil inviteres ud til 

klubben og fortælle om hvad han kan hjælpe os med. Et forslag kunne være at han kunne 

hjælpe os i mål med årshjul-processen. 

b) Bestyrelsen mødes kl 17 inden generalforsamlingen 

c) Rene kan få udviklet en B1903-app, som kan give medlemmerne push-beskeder om relevante 

emner for klubben. Tilbuddet er gratis. Rene går videre med projektet. 

 

 

 

 

 

 

 
Lennart Deramat Kaare Lund Nielsen Rene Kristiansen 

 

 

 

 

 

Thomas Nielsen Lasse Lund Larsen Ulrik Marschall Benny Olsen 

 

 


