Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 19.03.
Deltagere: Rene, Lennart, Alexander, Thomas, Lasse, Ulrik og Benny
Afbud: Kaare

Referat:
1. Underskrift af referat af mødet d. 14/09/2015
a) Afventer til næste gang
2. Økonomi 2015
a) Fin saldobalance. Der er et pænt overskud som følge af færre lønomkostninger, da der har
været et færre antal fast personale gennem året. Der mangler stadig nogle udgifter til cafepenge og trænerregnskaber, men samtidig afventer vi også indtægter fra Nordea Fonden for
multibanen.
b) Der er en trækningslikviditet i banken på 1,2 millioner kr.
3. Udkast 2 til budget for 2016
a) Kontingenterne stiger i 2016. Ulrik laver overblik over kontingentsatserne per årgang, som
skal bruges som udgangspunkt for udregning af fremtidigt niveau.
4. Fondsansøgninger
a) Der er mange fondsbevillinger, der ikke er brugt helt op og derfor bliver den kommende
ansøgning nedskrevet i forhold til de poster, som stadig har noget til overs på tidligere
bevillinger inden for samme post.
b) De indkomne ansøgninger blev gennemgået og diskuteret.
5. Personalenyt
a) Thomas har talt med Mads Harder og aftalt at diskutere opgaver i foråret 2016 hvor
sportschefen er startet
b) Thomas har aftalt med Keld at vi sætter et møde op mellem ham og den nye sportschef
inden årets udgang.
6. Nyt fra udvalgene
a) Alarm i bestyrelsesudvalget – er det nødvendigt?
a. Ja
b) Aftale med Olympia
a. Der er ikke behov for aftale mener Gentofte Kommune. Hvis der er et økonomisk
mellemværende skal det aftales med kommunen og faktura sendes til kommunen.
Vi sender dog regning til Olympia for betalt bredbåndsudgifter på lidt over 20.000 kr.
c) Status tilrettet sponsorpakker. Diskussion om hvordan vi sikrer os at der kommer penge til
klubben og samtidig kan være et attraktivt for sponsorerne. Det blev aftalt, at der kan gives
en rabat på reklameskilte hvis sponsor tegner kontrakt på to år eller derover.
7. Eventuelt
a) Kontingenter for lukkede hold: Rene laver sammen med Aleksander et forslag til hvordan
klubben fremover skal håndtere kontingentinddrivelse fra de lukkede hold. Forslaget sendes
rundt til bestyrelsen.

b) Vi modtager en del bøder fra DBU KBH og Benny får Majse til at lave et udtræk af hvordan
bøderne fordeler sig på de forskellige hold.

