Boldklubben 1903
Deltagere: Lars Bo Winther, Lennart Deramat, Benny Olsen, Rene Kristensen, Anders Kaltoft, Ulrik
Marschall, Lasse Lund.
Gæst: Allan Michaelsen

Dagsorden
1. Orientering fra sportschefen. Max. 45 min.
a) Gennemgang af de kontraktansatte trænere fra U11 og opefter.
b) KBU-København arbejder med at etablere en U16 turnering, da springet kan være for stort fra
U15 til U17. Rene og Anders undersøger om det kunne være relevant for klubben. Deadline er
12. oktober.
2. Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsesmøder d. 01/07/2013, 12/08/2013 og
02/09/2013
3. Økonomi
- Gentofte Kommune udbetaler næste tilskud (100.000 kr) 1. november.
- Økonomien ser god ud og kører efter planen.
- Budget 2014 er startet op og Thomas efterlyser bud på hvad omkostninger til tøj i 2014
kommer til at ligge på.
4. Oplæg til opkrævning af ekstrakontingent ifm. ekstra træning,
Udskydes til næste møde (16. november)
5. Stillingsannoncer for servicemedarbejder og administrativ medarbejder.
Stillingsannoncerne lægges på hjemmeside og jobportaler (Sammy). Først
servicemedarbejderen (deadline 01.11) og derefter den administrative (15.11)
6. Information om ansættelse af ny forpagter til restauranten.
Nuværende forpagter ønsker at blive opsigelsesperioden ud, hvorfor en ny forpagter først kan
starte 1. januar 2014. En egnet kandidat er fundet og Benny har sendt udkast til kontrakt.
Anders opfordrer til at restauranten igen holder åbent om fredagen, da der er meget aktivitet i
klubben ved 17-18 tiden.
Derudover forsøger klubben at lægge arrangementer i januar, for at give de nye forpagtere en
god start. Blandt andet kan fodboldholdene udskyde deres afslutninger til januar/februar.
Der holdes nytårskur for trænere/ledere i januar.
7. Opfølgning på Årshjulkurset
Udfyldte årshjul fremsendes til Benny senest 1.11.2013. Næste møde er 16. november.
8. Fondsansøgninger til næste fondsmøde d. 31. oktober 2013.
Oversigt blev gennemgået og prioriteret.
9. Nyt fra udvalgene og hængepartier fra de seneste møder.
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a) Rene har haft møder med leverandør af infoskærme og vi afventer tilbud. Forventet
opsætning i starten af 2014.
b) Rene er klar til at bestille kamera stillads. Beløbet overstiger dog bevillingen fra
Fonden, men klubben betaler det resterende.
c) Asfaltarbejde starter foran klubben i november. Øvrigt arbejde bliver sendt i udbud.
d) KBU kommer ud i klubben i forbindelse med CSR-projekt. Lars Bo arrangerer et panel
af medlemmer, der kan fortælle om klubben
e) Et oplæg om at blive ’Stjernesponsor’ blev gennemgået, men ikke fundet relevant for
klubben, da det ville kræve en del ekstraarbejde for klubben. Sponsorudvalget arbejder
videre med en præsentation, som bestyrelsen skal tage stilling til på næste møde.
f) Forslag om at afholde 1. hjælpskursus for klubbens trænere og ledere i januar. Anders
har fået et tilbud KBU, som er gratis for klubben. Anders undersøger nærmere.

10. Fastlæggelse af næste møde.
a) Lørdag den 16. november 2013 kl 09 - 13
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