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Bestyrelsesmøde mandag d. 8. oktober kl. 19.03 i B 1903. 

 

Deltagere: Rene Kristensen, Anders Kaltoft, Lennart Deramat, Sammy Jensen, Benny Olsen og Ulrik 

Marschall 

 

Afbud: Bjarne Graven og Thomas Nielsen 

 

Dagsorden 

 

 

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 20/08/12 og 10/09/12 

 

2. Økonomi  

Regnskabet ser fortsat fornuftigt ud. Ser ud til at blive et ’sort’ nul. Mangler indtægter fra 

kommune og sponsorat. 

 

Benny præsenterede et tilbud fra kommunen om at man kan gå sammen et par klubber om en 

administrativ person. Kommunen dækker halvdelen af lønnen første år. Det blev ikke vurderet 

relevant for klubben. 

 

3. Ansøgninger til fondsmøde d. 29/10. Bilag eftersendes 

Generelt vil klubben støtte udgifterne for trænere/ledere til ture/stævnedeltagelse. Der gives 

tilskud til to personer/hold. Udgangspunktet er at der max gives 2500 kr. per træner/leder. 

 

Benny tilføjer: 

Ansøgning om tilskud til at etablere et ’hygge’ rum for medlemmerne i billardrummet.  

Ansøgning om tilskud til projektor og info-skærm til informationer om dagens/ugens kampe og 

træning. 

 

4. Status vedr. udvalg mv. 

Børneudvalg 

- oversigt over hvor materialet skal placeres på anlægget efter træning efterlyses.  

Anders og Lennart arbejder videre. Lennart ansvarlig. 

- Forespørgsel om man kunne flytte træningstiderne, så de ’ældste’ træner senest.  

Det er allerede hovedreglen, men der vil være yderligere fokus på det fremover.    

- Træningstider og kampe i hverdagen må gerne være tilgængelige på hjemmesiden 

- Tilskud til stævner sættes til 100 kr/medlem/år. 

 
Ungdomsudvalg  

Sportschefen administrerer et budget, og hvis der laves aftale, som omfatter andet end 

trænergerningen skal det godkendes af bestyrelsen.  

Forslag om at invitere FCK School ud i klubben for at vise hvad der gøres her for U10-U13. 

 

Senior 

Sammy foreslår en ordning hvor sekunda senior hold betaler et fast beløb halvårligt samlet. Det 

ville gøre det administrativt lettere for klubben. Som beløb besluttes 12.000 kr årligt. 
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 Klubhus og baner 

- Boldrum er ved at være færdigt. De kan tages i brug, når der er kommet nøgler. Anders har 

fået tilbud på låse, så hver årgang får et antal nøgler, og derudover nogle masternøgler, og 

boldrummene er faste, så årgangene skifter skabe hver sommer. 

- Allan har haft en konsulent ude for at se på hvordan det kunne lade sig gøre at lave en slags 

multibane i hjørnet af kunststofbanen. 

- Møde med Stig Eiberg Hansen fra kommunen om tilbygning til klubhus, samt renovering af 

det eksisterende. Han vender tilbage med en vurdering om det er realistisk at komme videre 

med planerne og i givet fald hvad tidshorisonten er. 

- Inspektøren må vaske tøj for U17-1/2, U19-1/2, U21, og 1.-2. senior. Alle trænere må gerne 

selv vaske deres holds tøj. 

 

Sponsorudvalg 

- Allan er kommet med en kontakt til et sponsorat. Ulrik laver udkast til kontrakt på baggrund 

af de input som Allan er kommet med. Pengene går til klubben, og en andel tildeles 1.-2. 

holdet efter ansøgning. 

- Allan vil gerne forsøge at skaffe flere sponsorer mod provision. Det er bestyrelsen med på at 

arbejde videre med. Provisionsordning udarbejdes af Ulrik. 

   

Hjemmeside 

Undervisning i hjemmesiden bliver 28. oktober og 25. november. Et to-timers kursus, hvor 

deltagerne selv tager bærbar med. Sammy står for det. 

 

Nyhedsbrev 

Sammy beder om input i bestyrelsen. Udsendelse i oktober og december. 

 

Rengøring  

Klubben har modtaget tilbud fra to forskellige firmaer. Det ene firma bedes komme med 

revideret tilbud, da flere opgaver skulle inkluderes. Benny sørger for det. 

 

Restauranten 

- Lennart sørger for at restauranten får en nøgle til omklædning og dommerrum via Olympia. 

- Restaurant holder lukket på fredage fremover 

- Klubben arbejder på at etablere en info-skærm om hvilke kampe og træning, der kører. 

Trænerne opfordres til at informere restauranten i forvejen, hvis de har stævner og større 

kampe 

- Sammy laver en liste over kontakter til trænere og ledere i klubben 

- Portene lukkes med kæder ud mod Dæmringsvej, så hundeluftere mv. holdes ude: Lennart 

står for det. 
 

 

5. Eventuelt 

Klubben har modtaget 10 divisionskort fra FCK, som kan bruges som adgang til Superliga 

kampe. Rene aftaler administration med Steen. Bestyrelsen har 1. prioritet til kortene. 
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Underskrift: 

 

 

Bjarne Graven Rene Kristensen Benny Olsen  Thomas Nielsen  

 

 

 

 Anders Kaltoft Ulrik Marschall Lennart Deramat 

 


