Bestyrelsesmøde mandag d. 6. oktober 2014.
Deltagere: Benny Olsen, Lennart Deramat, Kaare Lund Nielsen, Rene Kristensen, Thomas Nielsen, Lasse
Lund Larsen, Ulrik Marschall
Afbud: Sammy

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 14/09/2014
2. Økonomi 2014
-

For første gang i mange år har alle seniormedlemmer betalt kontingent til tiden. Der
er ikke restancer ift 2014.
Regnskabet ser fortsat fornuftigt ud. Det ser fortsat ud til at året kommer til at give
et lille overskud.
Budget for 2015 er ikke lavet endnu. Bestyrelsen bedes vende tilbage til Thomas
mht hvilke omkostninger og indtægter, der forventes næste år.

3. Status vedr. samarbejde med SE/FCK for 10-13 årige
Klubben afsætter 200.000 kroner til at ansætte ansvarlig, der kan stå for en standardisering af
udviklingsarbejdet i samarbejde med FCK SE. Målet er at kunne ansætte en fra 1. januar med
virkning fra sommeren 2015. Mikkel fra FCK SE tager kontakt til Ulrik, når de har et oplæg klar til
hvordan vi kommer videre.
4. Ny forpagteraftale
Kenneth Landahl, der har været den daglige leder i restauranten, har overtaget forpagtningen af
klubbens restaurant fra Sandy og Bo. Bestyrelsen godkendte den nye kontrakt, der ikke afviger fra
den tidligere, blot har Kenneth ønsket at videreudvikle restauranten og derfor også ønsket at stå med
ansvaret. Information skal på hjemmesiden.
5. Gennemgang af fondsansøgninger
Bilagene blev gennemgået og prioriteret.
Fonden søges til dækning af klubbens holds deltagelse i (CLK) vinterturnering, der strækker sig over
hele vintersæsonen, samt DBU KBH futsal stævner. Mads orienteres.
6. Økonomi vedr. fuldtidsansat servicemedarbejder
Det vil koste klubben omkring 60.000 kroner, hvis servicemedarbejderen skal op på fuld tid. Der vil
være nogle besparelser da servicemedarbejderen kan står for nogle af de opgaver, som vi pt får
eksterne leverandører til. Klubben afventer møde med kommunen inden der træffes afgørelse på om
servicemedarbejderen kan ansættes på fuld tid.
7. Tilknyttet akademiker i 4 uger.
Klubben har sagt ok til, at være med i et ledighedsprojekt for akademikere, der har gået ledige
mellem 3 og 9 måneder. Vi får tildelt en ledig akademiker i 4 uger med start d. 20. oktober, som vi
kan sætte til at lave et afgrænset projekt, eller hvad vi kunne ønske. Nogle af opgaverne kunne være
at få færdigskrevet vores årshjul inkl. ansvarsområder for hvert bestyrelsesmedlem. Derudover kunne
kontakter til sponsorer også indgå i opgaverne. Mads arbejder med flere opgaver som personen kan
stå for. Mads er selvfølgelig med som vores kontaktperson i projektet.
Efter 4 uger hos os er det idéen, at den ledige skal tilbydes et job i 7 uger i en virksomhed (en af

vores sponsorer, eller en anden virksomhed, der kan have en fordel ved at få stillet gratis
arbejdskraft til rådighed i 7 uger).
Projektet laves i samarbejde med Gentofte Kommune, DBU/DBU K og de øvrige fodboldklubber i
Gentofte deltager ligesom tre andre idrætsforeninger.
8. Personalenyt
Forskellige personalesager blev diskuteret.
9. Fællesarrangement for frivillige træner/ledere ifm. FCK-Brugge d. 6/11?
Mads sender invitation ud til trænere / ledere med deadline 20. oktober. Start kl 17. Deltagerne
sørger selv for transport til og fra Parken. Ulrik meddeler Mads.
10. Nyt fra udvalgene
- Brev fra medlem blev behandlet. Benny sørger for svar til afsender.
- Beskrivelse af anlægsudvalgets møde med kommunen ang. forskellige anlægsarbejder på
anlæg og i klubhus. Vi afventer svar fra kommunen på, om arbejdet omkring badegang kan
starte d. 3. nov.. Den forventede arbejdsperiode vil være på 2½-3 måneder.
11. Næste møde
Næste bestyrelsesmødemøde er fastsat til mandag d. 10. november.
12. Eventuelt
- Kommunikation fra bestyrelsen: Ulrik sørger for at der bliver lagt beslutningsreferater fra
bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
- Adfærd på anlægget: Information er sendt ud til trænere fra U5-U15 om forældres adgang til
anlægget når der trænes fremover. Rampen fra terrassen ændres og skilte sættes op. Derudover
opfordres trænerne til at bakke op om beslutningen, som de selv har været med til at beslutte.
Ulrik meddeler dette til Allan.
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