
Boldklubben 1903 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 11. august kl. 18.15 i B 1903 

 

Deltagere: Lennart Deramat, Kaare Lund Nielsen, Lasse Lund Larsen, Thomas Nielsen, Rene 

Kristensen, Benny Olsen og Ulrik Marschall 

 

Dagsorden 

 

1. Møde med konsulent fra DBU København, Jesper Mathiesen. 

a) Jesper redegjorde for sin rolle i DBU København og hvordan klubben kan bruge hans 

rådgivning. 

 

 

2. Godkendelse og underskrift af tidligere referater 

 

3. Økonomi 2014  
 

a) Indtægter og udgifter ser godt ud i forhold til budget.   

b) Der arbejdes med aftaler for nogle af de lukkede seniorholdene og deres betaling for 

brug af banerne og medlemskab. Mads har lavet et forslag, som bestyrelsen støtter. 

Aftalen gør det dog ikke muligt for disse lukkede seniorhold at få del af ’cafepengene’. 

c) Mads må gerne udarbejde en plan for udlejning af banekapacitet i perioder, hvor der 

ikke er nogle hold på banerne. Mads får af og til henvendelser fra eksterne, der gerne vil 

benytte banerne. 

 

 

4. Omorganisering vedr. klubhus og anlæg  

a) Det blev besluttet at hyre rengøringsfirma til den daglige rengøring. 

b) Lennart laver oplæg på hvad det vil koste hvis klubben selv står for græsslåning, 

snerydning mv. 

 

 

5. Personalenyt  

a) Nyt vedr. sportschefen 

- Allan 

 

b) Input fra Mads  

- Mads har stillet en række spm. om retningslinjer for hans opgaver. Disse 

forslag blev behandlet og kommenteret direkte til Mads, der deltog i dette 

punkt på mødet.  
 

 

6. Benyttelse af U19 spillere på seniorhold 

a) På møde den 12.8. med 1. holds trænerne U16 til DS aftales hvordan spillere kan bruges 

på tværs af årgangene og holdene.  

 

7. Billetter til FCKs hjemmekampe i CL/EL  

a) Benny undersøger, om der skal laves sponsorarrangement til Leverkusen kampen. 
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b) Rene taler med Mads om fordeling af træner/ledere billetter. Som udgangspunkt tildeles 

to billetter ad gangen. Frivillige trænere/ledere har højeste prioritet  

 

 

8. Nyt fra udvalgene  

- Status vedr. holdtilmeldinger, spillere og trænere. 

1. Diskussioner på tværs af årgangene om brug af spillere på tværs af 

årgange. Behandles på trænermøde i morgen, tirsdag. 

- Status vedr. bandesalg til ny indhegning af bane 2. 

1. Lasse og Kaare arbejder videre med det. Allerede tilsagn for nogle 

sponsorer 

- Status vedr. de to små kunstbaner  

1. Mads søger Nordeafonden om støtte til UNO-banen, som skal laves ved 

Hans Jensens Vej. Den valgte bane koster omkring 400.000 kroner. 

 

9. Næste møde 

Næste bestyrelsesmødemøde er fastsat til mandag d. 8. september. 

 

10. Eventuelt 

a) Mads tager et møde med Brønshøj Sport for at aftale hvordan den fremtidig proces og 

pris skal være for klubbens kamp- og træningstøj. 

 

 

 

 

 

Rene Kristensen  Kaare Lund Nielsen  Lasse Lund Larsen   

 

 

 

Lennart Deramat  Thomas Nielsen Benny Olsen  Ulrik Marschall 


