
Boldklubben 1903 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 28. april kl. 19.03 i B 1903. 

  

Deltagere: Lennart Deramat, Lasse Lund, Ulrik Marschall, Sammy Jensen og Benny Olsen 

Afbud: Lars Bo og Thomas 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde d. 31/03/2014 

 

2. Økonomi 2014  
Bestyrelsen har ikke modtaget information fra kasseren, og derfor besluttes det, at regnskabstal 

og budgettal fremover skal fremsendes en uge før bestyrelsesmøde. Dermed har best. 

medlemmer mulighed for at fremsende spørgsmål på forhånd til kasseren. 

 

3. Ansøgninger til støttefonden 

Forslag blev gennemgået og godkendt. Endelig deadline for forslag skal indsendes inden 2. maj. 

 

4. Personalenyt  

- Mads taler med Olympia om støjniveau fra Olympias medlemmer 

- Der har været rotter i kælderen og Mads kontakter kommunen 

- Klubben har brug for en afløser for Esmar når han har ferie. Rene, som 

tidligere har gjort rent i klubben, kunne været et alternativ. Rene har selv 

henvendt sig til klubben. 

- Vi forsøger at få FCK spillere til Løve Cup på trods af timingen i forbindelse 

med Superliga og Pokalfinale. 

 

5. Forberedelse af temadagen d. 24. maj (Alle) 

Hvad skal vi specifikt behandle – hvem laver oplæg? 

- Ulrik hjælper Allan med oplæg. 

Reaktion ift. afslag på T-licens 

- Vi skal finde ud at hvad vi skal gøre for at komme videre i denne proces med 

henblik på at få licens. Benny kontakter DBU for nærmere forklaring på afslag. 

Dette emne tages op på temamødet.  

 

6. Nyhedsbreve 2014. 
a) Ulrik taler med Mads om hvordan og hvorledes. Evt kun nyhedsbrev med link til 

hjemmesiden, som nu er meget mere aktiv end da nyhedsbrevet blev til. Sammy kan 

hjælpe med at bygge en skabelon op hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet. 

 

7. Arrangementer ifm. pokalfinalen for bestyrelse og sponsorer  

a) De fleste bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage i arrangementet i Parken. 

 

8. Nyt fra udvalgene  

- Anlægsudvalget: Ombygninger: Lennart har kommenteret på udbud og afventer svar fra 

arkitekt. (Benny tager kontakt med Stig Eiberg) 
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- Gartneraftale: Lennart har kontakt med en anden gartner for at få en kontrolpris på 

gartnerarbejdet. 

Hegn om bane 2: Lasse forsøger at få et tilbud på hvad det koster 

 

- Børne-/ungdomsudv: Status vedr. brug af konsulent: DBU konsulenten Kasper er i gang med 

at undersøge hvordan vi kan etablere en struktur for nye trænere, der knytter dem tættere til 

klubben. I første omgang undersøger han strukturen om klubbens største årgang, U8, der kører 

meget struktureret. 

 

9. Næste møde 

Temadag lørdag d. 24. maj kl. 9-13 

Næste bestyrelsesmødemøde er fastsat til mandag d. 26. maj. 

 

10. Eventuelt 

- Forslag om at indkøbe koste og fejebakker, der kunne sættes op i 

omklædningsrummene, så holdene selv havde mulighed for at gøre rent efter 

sig. Forslaget sættes i værk via Mads når baderummene er blevet renoveret. 

- Lennart mangler svar fra den eksterne arkitekt, som kommunen har ansat til at 

stå for udbedringerne på anlægget. Benny kontakter Stig Eiberg hos 

kommunen for at sikre fremdrift i projektet. 

- Sommerferier: Benny, Ulrik og Lasse – uge 28 til 30, Sammy uge 27 til 30. 

Lennart uge 29 – 31 

- Resten af bestyrelsen bedes melde tilbage om deres ferieplaner. 

- DBU inviterer hvert hold i pokalfinalen til at stille med to honoratiores. Vi 

foreslår at KB og B1903 stiller med hvert en person og B1903 vil spørge Ole 

Forsing  

- Vil Lars Bo og Kaare være interesserede i at skifte ansvar i bestyrelsen? Ulrik 

undersøger nærmere og inviterer i givet fald Kaare med til pokalfinalen. 

- DBU har inviteret fem frivillige fra hver klub med til landskamp DK-SE til 

juni. Vi siger ’Ja, tak’ og finder fem frivillige. Benny spørger Mads om han har 

modtaget billetterne. 

- Sammy efterlyser dato for sommer five-a-side. Sammy foreslår den 21. juni 

men tager fat i trænerne. Vi vil gerne gøre det til en festlig dag. 

- Et af de lukkede hold har ikke betalt deres kontingent for holdene, Sammy vil 

nu bede om indbetaling ellers lukkes holdet. 


