Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag d. 13. marts kl. 19.03 i B 1903.
Deltagere: Benny Olsen, Lennart Deramat, Lasse Lund og Ulrik Marschall. Thomas ankom senere.
Afbud: Lars Bo, Rene og Sammy
Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
a) Formand
Benny Olsen
b) Næstformand og Kasserer
Thomas Nielsen
c) Anlæg og klubhus
Lennart Deramat
d) Kommercielt
Lars Bo Winther og Lasse Lund Larsen
e) U5 – U14
Ulrik Marschall
f) U15–U21 + 1.-2. sen.
Rene Kristensen
g) Øvrige seniorer:
Samuel Jensen
2. Udvalg:
a) Økonomiudvalg:
Thomas Nielsen/Maj-Britt Kaltoft
b) Anlægsudvalg:
Lennart Deramat/Mads Harder/Esmar Sørensen, Benny Olsen
c) Eliteudvalg:
Rene Kristensen, Allan Michaelsen, årg.ans. for U15, U17 og U19
d) Kommercielt udvalg Lars Bo Winther, Lasse Lund Larsen
e) Seniorudvalg
Samuel Jensen, Afdelingsmanagers
f) Kommunikation
Mads Harder/ Ulrik Marschall
g) Børneudvalg
Ulrik Marschall, alle årgangsansvarlige
h) Ungdomsudvalg
Ulrik Marschall/Rene Kristensen, alle årgangsansvarlige
i) Gentofte Kommune Benny Olsen, Lennart Deramat,
j) Personale
Benny Olsen, Lennart Deramat, Thomas Nielsen, Rene Kristensen
3. Økonomi 2014
- Kontingentinddrivelse går planmæssigt, kun få restancer.
- Der gives 75 kroner per medlem per halvår i tilskud til restauranten
- Økonomien ser fornuftig ud.
4. Evaluering af generalforsamlingen 2014
Hvordan kan bestyrelsen generere større interesse for GF? Det er kun de ældste medlemmer, der
dukker op, og inden for en kort årrække kan det være, at de også mister interessen. Dermed kan
der opstå et demokratisk problem for klubben. Børneformanden undersøger hvordan
trænere/ledere kan blive inddraget mere i klubbens liv og arbejde, og seniorformanden (Sammy)
undersøger hvordan seniorspillerne kan inddrages mere i GF.
5. Nyt fra personalet
a. Nøgler: Der er mange H-nøgler ude og Mads er ved at skabe et overblik over hvilke nøgler, der
er uddelt og til hvem. Låsen udskiftes til vaskerum og fitness, så trænernøglen duer til de rum.
Lennart tager kontakt til Mads ang. koordinering af indsamling af information om hvilke type
nøgler trænerne har.
b. Fordeling af billetter til Parken: Mads efterlyser en prioriteringsliste over fordelingen af
billetter. Ulrik aftaler med Mads.
c. Flytning af kampe: Mads skal udarbejde og udsende en procedure for flytning af kampe til
trænerene.
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d. Rengøring: Der er bestilt rengøringskursus for servicemedarbejderen, og Benny tager møde
med ham for at gennemgå opgaver og prioriteringer.
e. Økonomisk rådighedsramme til Mads: Mads efterlyser retningslinjer for hvad han kan indkøbe
uden godkendelse fra bestyrelsesmedlem. I den forbindelse tager Ulrik kontakt med de
årgangsansvarlige for at appellere til trænerne om tildeling af trænerpakker til 2500 kr/stk. Det er
penge, som klubben også gerne vil bruge til andre ting.
f. Prioritering af administrators tid: Vi skal være opmærksomme på hvordan vi prioriterer
administratorens tid, da der er rigeligt med opgaver. Nogle opgaver kan nogle trænere måske selv
løse lige så effektivt.
g. Kan det gøres mere tydeligt, hvor man må bevæge sig på anlægget, hvis man ikke er træner
eller spiller? Lennart forsøger at ændre rampen fra terrassen ned mod kunstbanen, så man ikke går
direkte ned på banen. Derudover opsættes et skilt, der fortæller om det.
6. Temadag
Stemning for afholdelse af temadag. Benny sender Doodle ud med forslag til datoer. Allan laver
oplæg til dagen. Afsluttes med frokost kl 12.
7. Nyhedsbreve 2014.
Ulrik aftaler med Mads. Udsendelse inden Påske.
8. Generalforsamling i Parken d. 7. april kl. 14.00 – herunder valg til bestyrelsen.
BO genopstiller. Lasse og Thomas overvejer at deltage i GF
9. Diverse hængepartier
a) Minibane: Klubrumspuljen i Gentofte har bevilget 100.000 kroner til nyt underlag til den
gamle kunststofbane. Klubrumspuljen søges også næste gang til ny bandebane ved siden af
den nye kunststofbane. Lennart tager kontakt med Mads for at få sat gang i projektet med
udbedringen af den gamle kunst.
b) Særlig fokus på 10-13årige: Allan er i gang med at hverve trænere blandt U17 og U19
spillene, som kan bidrage med skills-træningen om eftermiddagen.
10. Nyt fra udvalgene
a) Lennart er ikke helt tilfreds med den kommunikation, der er med de projektledere, som
kommunen har engageret til at stå for de forskellige vedligeholdelsesprojekter. Lennart
forsøger at finde en i kommunen, som vi kan tage et møde med for at diskutere vores
input.
11. Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder i 2014.
Forslag: 28/4 – 26/5 – 16/6 – 11/8 – 8/9 – 6/10 – 3/11 – 1/12.
Senior 5-a-side: lørdag d. 6/12
Julefrokost for trænere/ledere: tirsdag d. 16/12
12. Eventuelt
a) Kan de hold, der hjælper til Løve Cup få penge til holdkontoen, som IKKE skal bruges i
restauranten? I princippet kan det godt lade sig gøre at lade holdet disponere pengene på
andre relaterede ting, såsom stævner eller rejser for holdet. Lasse koordinerer med Mads,
Rene og Anders.
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b) Mads har fået fuldmagt til at afhente fremsendte regnskaber på posthuset.

