
Boldklubben 1903 
      

 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 20. august kl. 19.03 

 

Deltagere: Benny Olsen, Anders Kaltoft, Lennart Deramat, Thomas Nielsen (til kl 20), Rene 

Kristensen, Ulrik Marschall, Bjarne Graven (fra kl. 20.20) 

 

Afbud: Sammy Jensen 

 

Dagsorden 

 

 

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 04/06/12 

 

2. Økonomi (Thomas) 

Økonomien ser fin ud. Nogle hold mangler at bruge deres ’forbrugskort’ til restauranten. 

De afdelingsansvarlige sørger for at tjekke hvilke hold, der mangler at bruge det. 

Der ligger mange udgifter i 15.000-20.000 kr.-størrelsen, som der ikke er budgetteret med. Det 

er primært anlægsudgifter. Der skal holdes fokus på at budgettet bliver overholdt og at Lennart 

er orienteret om fremtidige større udgifter. Det skal undersøges om nogle af udgifterne bør 

deles med kommunen efter aftale. 

 

Likviditeten ser god ud, men der kommer stort set ikke flere indtægter i år, så klubben skal have 

fokus på udgifterne resten af året. 

 

3. Status vedr. klubhus og anlæg (Lennart) 
Lennart har sendt forslag til indhold af renoveret klubhus til kommunen, som har kvitteret for 

modtagelsen og bragt det videre. Lennart følger op på den videre proces inden næste 

bestyrelsesmøde den 10. september. 

Status på rengøring. Benny har modtaget et tilbud fra et firma på rengøring i hele klubhuset. 

Benny beder om tilbud fra nuværende rengøring. 

Restauranten har sendt input hvordan klubben kan optimere brugen af restauranten. Forslagene 

blev drøftet og restauranten blev bedt om at prioritere forslagene. 

 

  

4. Samarbejdsaftale med Olympia (Benny) 

En opdateret aftale laves i løbet af efteråret 2012, sammen med kommunen og Olympia. Da 
Olympia skal til at have aftenåbent tirsdag-torsdag efterlyses information om klubbens brug af 

kælder og gamle kunststofbane. Anders vender tilbage når træningstiderne for vintertræningen 

ligger fast i løbet af den næste måneds tid. Historisk kunne det tyde på at klubben ikke bruger 

den gamle kunststofbane fra kl. 20-22 tirsdag til torsdag. 

Olympia vil også gerne kunne bruge anlægget til den årlige afslutning for fritidsklubber. Det er 

klubben åben overfor, under forudsætning at evt. skader på anlægget bliver erstattet. 

 

5. Nyt fra FCK (Benny)  



Boldklubben 1903 
Klubben har modtaget en del Kappa-tøj fra FCKs ’overskudslager’. Det er blevet brugt til de 

hold, der mangler, herunder U19. 

Allan er klubbens sportslige kontakt til FCK, og han har aftalt møde med Sune fra School of 

Excellence og Mio fra FCK for at få overblik over hvordan FCK og B1903 kan samarbejde 

tættere med ungdomstræning. 

  

6. Nyt fra udvalgene 

Ungdomsudvalget har holdt møde. Der er blevet nedsat et udvalg, der skal komme med et 

oplæg til bestyrelsen om hvad klubben ønsker med ungdomsfodbolden. Herunder om klubben 

skal søge en T-licens. 

 

Anders bliver formand for et lille udvalg, der skal sørge for at få ensrettet procedurer for 

bestilling af de nye kampsæt. Samtidig skal det bestemmes hvordan sættet skal se ud. Ulrik 

deltager fra børneafdelingen. Politikken skal også indeholde regler for hvordan man som spiller 

kan få spilletøj: enten selv betale eller finde en sponsor.  

 

 

7. Eventuelt 

 Kontoret er lukket fra 20.8 – 9.9. Dog besvares mail, der sendes til kontor@b1903.dk 

 Børneudvalget og ungdomsudvalget taler sammen og formulerer et oplæg til udnyttelse af 

græsarealet ved siden af kunststofbanen. 

DBU København tilbyder ’frivillige ture’, hvor klubben kan købe pladser. Det overvejes 

hvordan klubben vil benytte tilbuddet. 

 

 

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

 

 

Underskrift: 

 

 

Bjarne Graven Rene Kristensen Benny Olsen  Thomas Nielsen  

 

 

 

 Anders Kaltoft Ulrik Marschall Lennart Deramat 
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