
Boldklubben 1903 
 

 

Bestyrelsesmøde lørdag d. 16. november kl. 09.00 – 12.00 i B1903. 

 

Deltagere: Lennart Deramat, Lars Bo Winther, Anders Kaltoft, Rene Kristensen, Thomas Nielsen, 

Ulrik Marschall, Lasse Lund, Benny Olsen 

 

Afbud: Sammy 

 

Dagsorden 

 

 Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsesmøder d. 13/10/2013 
- Godkendt, men ikke underskrevet grundet manglende kopi 

 

 Økonomi. Thomas 
 

 Der bliver brugt mange penge på trænertøj. Anders laver en oversigt over hvordan tøjet 

er fordelt på klubbens medlemmer. 

 Udgifterne til sponsorarrangementer nærmer sig indtægterne. Derfor er der behov for en 
regulering af sponsorprogrammet, måske ekstrabetaling for CL/EL kampe, hvor 

udgifterne generelt er større. 

 Bidrag fra Gentofte Kommune er kommet ind, men der er stadig udestående i forhold til 
tilskud fra Olympia til dækning af deres brug af anlægget. Lennart og Benny aftaler 

møde med Mads fra kommunen. 

 Der er tegnet en forsikring mod klubbens evt. tab ifm netbankindbrud. 

 Sponsorudvalget og Thomas tager kontakt til Nordea mhp at undersøge evt. 

sponsormuligheder 

 

Udkast til Budget 2014. 

 Medlemskontingent: Det viser sig, at der på gl. mandsholdene er meget få spillere, der 
betaler kontingent. Sammy skal tage hånd om den problematik, hvis det holdene skal 

stille op i turneringen. Meget snart bliver der elektroniske holdkort, hvor det vil fremgå 

om der er nok medlemmer til at klubben kan stille et hold. 

 De øvrige afdelinger har fået flot styr på restancer på medlemskontingenter. 

 Alle medlemmer skal registreres. Det skal arrangeres hvordan DS medlemmers 

frikontingenter kan registreres. 

 Med bestyrelsens prioritering af opgradering af antallet af faste ansatte, kommer 
udgifterne til at stige, og derfor skal der enten findes yderligere indtægter eller der skal 

findes besparelser.  

 

Status vedr. personalesituationen. 

 Forpagteren agter at overholde sin opsigelsesperiode og forventes derfor at stoppe ved 
årets udgang 

 Servicemedarbejder: Der er kaldt tre til samtaler, som afholdes onsdag 20. november 

 Administrativ medarbejder: Der er ikke kommet så mange ansøgere. Sammy tjekker om 

den har været på en jobportal, som aftalt. Den slås op igen. Ansøgningsfristen rykkes til 
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10. december. 

 

 Oplæg til kriterier for at give frikontingent, frirejser mv.  
a) Oplæg blev diskuteret og kommenteret. Nyt oplæg sendes rundt. 

 Oplæg til opkrævning af ekstrakontingent ifm. ekstra træning.  
a) Oplæg blev godkendt, diskuteret og kommenteret. Nyt oplæg sendes rundt. 

 

 Konsulenttilknytning fra DBU K.  

a) Klubben har fået tildelt en konsulent, der kan hjælpe Børne- og Ungdomsafdelingen 

med at få struktur på at få implementeret Den røde Tråd i klubben. Der afholdes møde 

med DBU K i klubben i løbet af november. 

 

 Opfølgning på Årshjulkurset. 
a) Enkelte mangler stadig at sende deres årshjul elektronisk til Benny. De eftersender det 

snarest. 

  

 Oplæg til sponsorkoncept.   
a) Gennemgang af sponsoroplægget, som Lasse og Lars Bo har lavet. Der er opbakning til 

oplægget og alle sender deres kommentarer til evt sprogændringer eller faktuelle fejl. 

 

 Status vedr. renovering af klubhus og klubhusområdet. 
a) Lennart er ikke begejstret for det udearbejde, der er lavet omkring klubhuset. Der er 

mange aktiviteter og der sker mange ting. Lennart forsøger at holde styr på det og 

kæmper videre. 

 

 Nyt fra udvalgene og hængepartier fra de seneste møder. 
a) Ulrik gjorde opmærksom på arrangementet i Parken den 24. november, hvor omkring 

1000 medlemmer kan komme ind og se fejringen af B1903 som DBU Københavns 

udvalgte ’Årets klub’. 

 

 Fastlæggelse af næste møde.  Planlagt til mandag d. 2. dec. 

 

 Eventuelt 

a) Five-a-side forsøges lagt den 18. januar, så det passer med opstart af seniorholdenes 

b) Anders og Ulrik kommer med et bud på en dato for træner/leder nytårskur i januar 

c) Børne- og ungdomsudvalget bør revidere nuværende ’røde tråd’ og se om den stadig er 

aktuel. Samtidig skal der laves en formulering, der tager højde for forældreopførsel, som 

kan være helt uacceptabel i forhold til de frivillige trænere/ledere (der følger den røde 

tråd) 

d) Lars Bo har haft møde med en organisation, som kan give klubben mulighed for at få en 

’DJØF’er ud i klubben til at hjælpe med administrative opgaver. Der skal laves et 

opfølgende møde, men arbejdet skal koordineres med den konsulent for KBU, som er 

tildelt i 200 timer. 

e) Lennart kommer med en nøgleplan næste gang, så det er muligt at vide hvilke nøgler, 

der duer til hvilke døre. For at løse den aktuelle situation, hvor inspektøren fratræder 

tager trænere kontakt til afdelingslederen, som sender en mail til Rene, der sørger for at 

der bliver en nøgle udleveret til træneren. 
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f) Klubben har fået en henvendelse til fra Dyssegaardsskolen om brug af anlægget for 

deres GFO i dagstimerne fra kl 10-14. Det kan være problematisk, da klubben er lukket 

på det tidspunkt og der derfor ikke er adgang til omklædning og WC-faciliteter. Det 

melder Benny tilbage til Dyssegaard. 

g) Nyhedsbrev skal sendes ud i december. Bestyrelsen komme med input inden 1. DEC. 

h) Til næste møde skal bestyrelsen overveje, om de fortsat ønsker at være i bestyrelsen, så 

der er mulighed for at finde evt. nye kandidater. 

i) Der skal sættes en lås på lyset til anlægget, så uvedkommende ikke kan komme ind og 

tænde det efter kl 22.15 

j) For at forsøge at ændre adfærden på anlægget opfordres bestyrelsen til at trænere ’griber 

i egen barm’ og forsøger at få forældre til at respektere, at man ikke går ind over 

anlægget, når der trænes på banerne. Samtidig overvejer Lennart en løsning, der 

afskærmer kunststofbanen lige ved terrassen, så al færdsel tvinges ned langs banen og 

ikke på tværs. En af løsningerne vil være, at låse for døren ud mod Hans Jensens Vej. 

Dermed kommer der ikke gående trafik den vej. 

 


