
 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 7. december 2015 kl. 19.03. 
 

Deltagere: Lennart, Rene, Kaare, Alexander, Lasse, Thomas, Benny og Ulrik 

 

Referat 

 

Underskrift af referat af mødet d. 05/11/2015 

 

Økonomi 2015 

 Likviditeten er god, der mangler dog noget afregning fra restaurant og trænere. Hvis 
prognoserne holder ser regnskabet ud til at lande med et overskud på omkring 200.000 

kroner. 

 

Detaljeret budget for 2016 

 Det undersøges om gebyr for Betalingsservice kan overføres til medlemmerne fremover. 

(Thomas og Lasse undersøger) 

 Budget for 2016 er ved at være klar. Der lægges op til kontingenthævning til godkendelse på 
generalforsamlingen. 

 

Personalenyt 

 Ulrik gav referat af møde mellem Mads H, Mads AP, Keld og ham mhp opstarten 4. januar 
2016.  

 Modtagelse af Mads Agner d. 4. januar. Benny sender invitation til morgenmad til 

medarbejdere og bestyrelse. 

 Ansvaret for aflysning og information om banetilstand ifm. vand eller sne bør ligge hos 
anlægsmanden. Benny taler med Mads H om procedure. Hovedreglen er, at banerne ikke må 

benyttes hvis der er sne eller for meget regnvand på banen. Sneen må ikke ryddes af andre 

end kommunen, da det skaber andre problemer med snevolde mv. 

 Hovedrengøring skal foretages inden årets udgang. 

 Lys på banen bliver justeret så den også lyser på den nye bandebane. 

 

Formandsmøde i Gentofte 

 Placering af kampene i Gentofte Cup (1. holdet). B1903 fastholder at kampene spilles i 

efteråret. 

 Mads H er klubbens repræsentant til analyseprojekt om der er opbakning til at lave et fælles 
ungdomsstævne i Gentofte Kommune. 

 

Nyt fra udvalgene 

 Renovering af kunstbanen. Kunststofbanen er 10 år gammel og ved at være slidt. Processen 
med at få renoveret banen skal startes op i dialog med Gentofte Kommune.  

 Der skal udarbejdes en politik, der gør det tydeligere hvordan trænere skal forholde sig til 

ventelister 

 Alexander havde hørt om en ny turneringsstruktur for ungdomshold, der kunne gøre at 
B1903s hold kunne komme til at spille på højere niveau. Benny undersøger nærmere. 

 

Eventuelt 

 Ansvaret for aflysning og information om banetilstand ifm. vand eller sne bør ligge hos 
anlægsmanden. Benny taler med Mads H om procedure. Hovedreglen er, at banerne ikke må 

benyttes hvis der er sne eller for meget regnvand på banen. Sneen må ikke ryddes af andre 

end  kommunen, da det skaber andre problemer med snevolde mv. 

 Hovedrengøring skal foretages inden årets udgang. 



 
 

 

 Lys på banen bliver justeret så den også lyser på den nye bandebane. 

 KBU repræsentationsårsmøde 28. januar. Benny og Lennart deltager. 

 Næste fondsmøde er 8. februar 2016. 

 På valg til bestyrelsen er Benny, Rene, Ulrik og Lasse. 

 

 


