
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 17. november 2014 

 

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

Ulrik Marschall og Benny Olsen 

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 06/10/2014 

 

2. Økonomi 2014  

Det ser ud til at klubben vil kunne komme ud med et mindre overskud på omkring 50.000 kroner 

3. Budget 2015  
De forskellige poster blev gennemgået og Thomas udarbejder revideret udkast til budget 2015. 

 

4. Personalenyt inkl. trænere/ledere  

 

a) For at kunne tage stilling til en permanent ansættelse af Michael Schou på 30/37 timer, skal 

klubben have en afgørelse fra Gentofte Kommune om hvordan de vil forholde sig til at 

klubben selv vil stå for gartneropgaverne. Benny giver Michael en tilbagemelding. 

 

5. Diverse til beslutning: 

a) Indrangering af 2. og 3. hold  

Bestyrelsen mener, at de sportslige resultater afgør hvor holdene spiller. I det konkrete 

tilfælde betyder det at 3. senior spiller serie 2 og 2. senior spiller i serie 3 til foråret 2015. Det 

betyder, at 3. senior (serie 2) skal være bevidste om at de repræsenterer klubbens 2. hold med 

de krav der er til at de overholder regler, så de ikke ødelægger Serie 3 holdets evt. mulighed 

for at rykke op. Rene taler med holdet om det. 

b) Nyt åbent seniorhold fra sommeren 2015 

Hvis der spillere nok efter sommer, vil klubben støtte at betale en træner for et nyt åbent 

seniorhold. Rene går i dialog med holdet. 

c) Banebooking 

Det er et problem for nogle hold at planlægge træningskampe i weekenden, da alle tiderne er 

fordelt til andre hold allerede. 

Rene og Lasse finder en løsning i fællesskab. Derudover skal Mads have retningslinjer for 

hvordan træning og træningskampe skal fordeles fremover. Møde med Rene, Allan, Ulrik, 

Mads og Thomas Mandrup er ved at blive planlagt. 

  

6. Invitation til julemiddag for trænere/ledere d. 17. december. 

Benny giver Mads besked, så han kan sende invitation ud. 

 

7. Nyt fra udvalgene 

 

a) 5-a-side for seniorer kører på skinner lørdag den 6.12., 5-a-side for børn/ungdom er ikke 

afklaret endnu. 

 

8. Fastlæggelse af julemiddag for bestyrelse og personale. 

Torsdag d. 8. januar 

 



 
 

 

9. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. januar 2015. 

Derefter er det mandag 2. februar. 

 

10. Eventuelt 

a) En konflikt mellem en U19 spiller og en træner bliver viderebehandlet af Rene. 

b) En klub har anlagt en protest mod et U17 hold om brug af ulovlig spiller. Rene og træneren 

arbejder på argumentationen til DBU København. 

c) Generalforsamling 2015 afholdes torsdag den 26. februar 2015 

 

 

 

 

 

 

Lennart Deramat,  Kaare Lund Nielsen,  Rene Kristensen,  Lasse Lund Larsen, 

 

 

 

 

Thomas Nielsen,  Ulrik Marschall  Benny Olsen 

 


