
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 22. juni 2015 

Sted: Furesø Parkvej 30, 2830 Virum 

 

Deltagere: Lasse Lund, Thomas Nielsen, Kaare Lund, Rene Kristensen, Lennart Deramat, Louise Bøje, 

Benny Olsen og Ulrik Marschall 

 

Dagsorden 

 

1. Underskrift af referat af mødet d. 18/05/2015 

 

2. Økonomi 2015 

a) Kørselsregnskab: trænerne skal aflevere kørselsbilag senest 21. juni. En del mangler stadig. 

b) Sponsorater: Der mangler indtægter på sponsorater. Der mangler sponsorer. 

c) Medlemstilskud fra kommunen er kommet. 

d) Løve Cup giver et pænt overskud på knap 90.000 kr. 

e) Pænt perioderegnskab og likviditeten er god. 

f) Thomas og Benny er fortsat i dialog med kommunen for at dokumentere de faktuelle 

omkostninger klubben har ved drift og vedligehold af anlægget. 

g) Der kan evt. spares på opkridtning af baner. Det undersøger Lennart nærmere. 

h) Trænerkabalen er ikke helt på plads endnu. Der mangler bl.a. træner for 1. senior. Keld 

arbejder videre med dette. 

 

3. Personalenyt 

a) Status vedr. ny sportschef: Der er ikke fundet den rette kandidat, og processen lægges i bero 

mens det undersøges hvilken økonomi, der kan stilles til rådighed for en ny sportschef. 

b) Oversigten over træner/ledere for kommende sæson blev gennemgået. Thomas aftaler møde 

med Keld for at diskutere hans fremtidige roller og opgaver. 

4. Aftale med Gentofte og DBU København om tilknyttet akademiker i 4 uger 
a) Mads har møde med Søren Hemmingshøi om dette den 23. juni. Der er nogle oplagte opgaver 

som en kandidat kan kaste sig over. 

 

5. Nyt fra udvalgene, herunder  

a) Status på Multibane: Uno meddeler, at deadline holder, og at banen er klar til indvielse fredag 

den 26. juni. 

 

6. Eventuelt 
a) Indkommet forslag om benyttelse/leje af ledig kapacitet på banerne til privat træning bliver 

afvist af principielle årsager. Det gælder også for andre ansøgere. Keld meddeler det til 

målmandsskolen. 

b) Lys på banerne: Lennart er ved at få Philips til at lave et lysprojekt, der kan gøre os klogere 

på hvordan det fremtidige lys skal være på banerne. Projektet skal bruges til at kunne lægge 

et budget som kan præsenteres for kommunen. 

c) To hændelser i restauranten har ført til misforståelser og tab/manglende omsætning for 

restauranten. Benny taler med Kenneth for at finde en løsning. 

 

 

 


