Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012
Deltagere: Bjarne Graven, Rene Kristensen, Thomas Nielsen, Anders Kaltoft, Lennart Deramat, Ulrik
Marschall og Benny Olsen
Afbud: Sammy
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 07/05/12
Referat ikke nået frem til bestyrelsen og udskydes til næste møde
2. Økonomi 2012
Der er nogle udeståender på indtægtssiden fra nogle af sponsorerne, men det forventes at komme i
løbet af de kommende uger. Tilskuddet fra Gentofte Kommune er efter budget. Likviditeten er god.
-

Trænerne skal aflevere kørselsregnskab og stævnegebyr refusion inden 30. juni
Der efterlyses en overordnet strategi for hvordan klubben indgår aftaler med trænere og rollerne
for konsulenterne i klubben.

3. Trænerkurser i B 1903
Ny C-trænerkursusrække er netop vedtaget i DBUs bestyrelse. Afløser på sigt B1 kurser og varer 60
timer. Kursus er inddelt moduler, så man kan målrette det mere det behov man har.
4. Nyt vedr. klubhus og anlæg.
Der afholdes møde med repræsentanter for Gentofte Kommune onsdag d. 6.6.12 kl. 15.15-16.15 både
vedr. istandsættelser i indeværende år samt udbygning af klubhuset de kommende år.
Lennart har lavet et flot oplæg i 3D, der gør det lettere at forholde sig til de behov vi har i klubben mht
bygninger og rum.
5. Mulighed for tøjaftale med Adidas
FCK skifter tøjsponsor til Adidas. B1903s aftale med Kappa udløber 31.12.12 og derfor overvejer
klubben hvilke trøjer klubben skal spille i fremover. Derudover diskuteredes forskellige muligheder for
leverandører. Det ville være en fordel med en leverandør, der har en webshop, hvor klubbens
medlemmer kan bestille klubtøj.
6. Nyt fra udvalgene
- Der er tvivl om hvor hvilke områder rengøringen dækker over. Thomas kigger på kontrakten.
- Restauranten har nu fået oversigterne over holdene, som kan bruge deres holdkort til at købe i
restauranten til holdene. (afdelingslederne giver deres trænere besked og tjekker at alle har et
lamineret holdkort)
- Det kommercielle udvalg har indbudt nye og nuværende sponsorer til en præsentation af
klubben og de muligheder man har som sponsor i klubben.
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7. Eventuelt
a) Der skal følges op på om alle trænere og ledere har afgivet børneattester. Børne- og
Ungdomstrænerne indhenter navne og kontaktoplysninger fra alle trænere og ledere på hver
årgang, og sender til Thomas. Derudover skaffer Sammy og Rene lister fra trænere og
ledere fra seniorårgangene. (ikke til børneattest, men til overblik)
b) Simon W har udarbejdet et forslag til hvordan børn på venteliste kan aktiveres i en slags
fodboldskole. Bestyrelsen er positive overfor ideen, men der skal arbejdes videre med
trænerne, medlemskabet og frekvensen. Det skal virke enkelt og effektivt. (Ulrik arbejder
videre med det til Simon)
c) ’Den Røde Tråd’ for ungdomsafdelingen er nu publiceret og godkendt af bestyrelsen. Alle
trænere og ledere indkaldes til møde i løbet af sommeren og planen implementeres per 1.
august 2012. Allan indkalder til mødet.
d) Benny har afholdt møde med potentiel ny leverandør af teleydelser. Forhandlingerne går
videre, da selvom leverandøren kan levere meget af det klubben efterspørger, men ikke alt,
som det ser ud nu.
e) Konsulent fra DBU skal inviteres til klubben for at give indblik i T-licens-ordningen. Benny
tager kontakt.
f) Anders undersøger hvordan man lægger en klubkalender på hjemmesiden

Næste møder: 20. august, 10. september, 8. oktober, 12. november, 10 december og 7. januar
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