
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 13. april 2015 kl.19.03 i B 1903. 

 

Deltagere: Alexander, Lasse, Benny, Kaare, Thomas og Ulrik 

 

Dagsorden 

 

1. Underskrift af referater 

 

2. Økonomi 2015 

- Ikke så mange udgifter til anlæg, da regninger sendes videre til kommunen så 

længe, der ikke er lavet en aftale med kommunen. 

- God likviditet 

- Positiv udvikling i forhold til budgettet 

- Der er problemer med nuværende ’lukket hold’-ordning. Ordningen blev oprettet for 

at gøre det let administrativt for unge at lave et lukket hold uden ret til ’hold-penge’. 

Bestyrelsen beslutter at nedlægge ordningen med udgangen af 2015. Til gengæld 

tages nuværende kontingentordning for klubbens medlemmer op til revision forud 

for næste generalforsamling i februar 2016. 

- Bestyrelsen besluttede i øvrigt at give spillere på DS-holdet frikontingent. 

 

3. Personalenyt 

Sportschef:  

Ansøgningsfristen til det opslåede job er forlænget til 30. april samtidig med at en annonce er lagt på 

jobindex.dk. Benny spørger Allan om han er interesseret i at vi afholder en afskedsreception. 

Når fristen er slut vil vi inddrage Louise i selve samtalerne. 

 

Status vedr. træner- og lederbemandingen 2015/2016 

Vi beder Keld og Allan om at lave et overblik over bemandingen for næste sæson og sende det til 

bestyrelsen inden næste møde. 

4. Evaluering af træner-/lederbrunch d. 14. marts 

Kort gennemgang af arrangementet, hvor 25-30 trænere/ledere deltog. 

 

5. Temalørdag for bestyrelsen? 

Idéer er velkomne, fx:: 

- B 1903 og demokratiet! Hvordan får vi inddraget medlemmerne - både ungdoms- og 

seniormedlemmer, forældre mv.? 

Dato: Lørdag den 6. juni 2015 kl 09 

 Louise, Aleksander og Benny arbejder med et oplæg på hvordan vi kan få medlemmerne 

mere engageret i klubben. De øvrige best. medlemmer forbereder oplæg til inddragelse af 

deres respektive afdelinger. 

 Lasse og Kaare kommer med oplæg til sponsorarbejde fremadrettet 

Desuden blev det besluttet at afholde et medlemsmøde i efteråret for at få inspiration til den 

kommende udvidelse af klubhuset. 

 

   



 
 

 

6. Kommende arrangementer i B 1903 mv. 

- Løve Cup 1.-3. maj: Der er styr på det. Mads arbejder med puljerne 

- Pokalfinale: Hvis FCK kommer i finalen overvejer vi at søge Fonden om at støtte et 

arrangement for trænere/ledere 

 

7. Fondsansøgninger 

Bilag vedhæftet. 

Herunder drøftelse af klubbens tøjpolitik (Alexander) 

Der ændres ikke på nuværende tøjpolitik vedr. de hold, der tilbydes kamp og/eller træningstøj. 

8. Nyt fra udvalgene 

- Status på Multibane og hegn: Mads håber på at vi kan få multibanen klar inden sommer 

- Status på bandereklamer: Der er ved at blive taget kontakt til potentielle sponsorer. Lasse og Kaare 

tager et møde for at afstemme forventningerne. 

 

9. Eventuelt 
- Prioriteringer af omklædningsfaciliteterne (omklædning 3) og bane 2 i tilfælde af 

sammenfald mellem forskellige hold: 

1. DS/U21  

2. U19 

3. U17 

4. Træning DS 

5. Serie 3 

- Det er som udgangspunkt kun 1. hold, der spiller på bane 2. 

 

 

 

 

Benny Olsen  Thomas Nielsen  Lennart Deramat Kåre Lund Nielsen 

 

 

 

Alexander Ledgaard Ulrik Marschall  Rene Kristensen Lasse Lund Larsen 


