Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag d. 2. december
Deltagere: Lars Bo Winther, Anders Kaltoft, Rene Kristensen, Thomas Nielsen, Ulrik Marschall,
Benny Olsen, Sammy (kl 19.30)
Senere: Sammy og Lennart
Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d. 13/11/2013
2. Økonomi.
a) Der er kun kommet få nye posteringer ind siden sidste gennemgang. Det ser ud til at vi
kommer gennem året med et lille overskud.
3. 2. behandling af budget 2014.
a) Der er stadig et par usikre punkter til budget næste år, men ellers er det ved at være klar.
4. Status vedr. personalesituationen.
a) Forpagteren fortsætter til udløbet af 2013
b) Vi genopslår stillingen som ’Servicemedarbejder’ med deadline 15. december. Ulrik
koordinerer med Sammy (Villabyerne bl.a.)
c) Lars Bo vil gerne være med i udvælgelsen af kandidater til de to stillinger.
5. Sag vedr. U15-1’s deltagelse i Øens Hold Cup.
a) Bestyrelsen gør det klart for trænerne, at der skal være tre voksne med på ture, så der er
mulighed for at tage sig af skader og ophold på skadestuer mv.
b) Politikken skal gøres klart på hjemmesiden
6. GF 2014
 Fastlæggelse af dato: Torsdag d. 27. februar.
 Bestyrelsesvalg: På valg er: Benny, Rene, Anders (ønsker ikke genvalg), Ulrik og
Lasse
7. Nyt fra udvalgene og hængepartier fra de seneste møder.
 Årshjulskema fra Sammy kommer inden søndag (det seneste)
 Oversigt over fordeling af tøjindkøb. (kommer inden søndag)
 Kriterier for frikontingent. Ulrik sender politikken rundt til endelig
kommentering
 Opkrævning af ekstrakontingent.
 Vi sætter det i værk fra 1. januar. Strukturen skal være på plads. Allan og
Keld skal informeres. Derefter skal trænerne orienteres.
 Nøgleplan.
 Lennart og Rene taler sammen nu hvor de har fået indsamlet nøgler
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8. Aktivitetskalender for januar. Medbring diverse datoer.
9. Fastlæggelse af næste møde.
- 1. februar: Fælles socialt arrangement for hele seniorårgangen fra kl 10.
- 23. januar: Træner/leder aften med informationsmøde før spisning
- 25.-26. januar: Five-a-side for U6-U10 og U11-U15
- Bestyrelsesmøder: 13/1, 3/2 (godkendelse af årsregnskab, revisor deltager)
10. Eventuelt
a) Der har været afholdt nogle møder med U19, hvor der har været problemer med
fremmøde og manglende motivation. Lars Halgren kommer tilbage som U19 træner.
Michael Skov bliver træner for 2. senior.
b) For at fremme udviklingen blandt U10-U15 ønsker klubben et møde med FCK SE
(Michael Mio) for høre om B1903 kan bidrage yderligere til udviklingen af spillere til
FCK. Benny aftaler møde med Mio.
c) Med indførslen af de digitale holdkort, vil det blive svært at stille alle de hold, som vi
har tilmeldt, da der ikke helt er nok betalende medlemmer til at stille hold. (Sammy
tjekker op på om der er spillere, der ikke har meldt sig ind)
d) Lennart har haft møder med Gentofte Ejendomme, for at vise dem manglerne på nogle
af de anlægsarbejder, som lige er blevet foretaget. GE måtte indrømme, at mange af
nyetableringerne ikke var lavet efter reglerne. Benny og Lennart følger op på manglerne
på mødet med Gentofte Kommune.
e) Input til nyhedsbrev skal sendes til Ulrik inden 6. december 2013
f) CSR-projektet, hvor klubben kunne få glæde af en DJØF’er programsat til at starte 6.
januar. Det korte varsel kombineret med at der formodentlig ikke er nogle fastansatte på
kontoret i den periode gør, at vi gerne vil udskyde det – og hvis ikke muligt – aflyse det.
g) Infoskærme: Rene har fået tilbud fra to leverandører af infoskærme. Det lyder relativt
dyrt, men vi arbejder lidt med prisen. Lars Bo undersøger mulighederne for et sponsorat.
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