Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014 kl 19.03
Deltagere: Thomas Nielsen, Rene Kristensen, Benny Olsen, Lennart Deramat, Kaare Lund Nielsen,
Lasse Lund Larsen
Dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat fra 11/08/2014
Økonomi 2014:
 Tilfredsstillende udvikling. Omkostningerne ligger ca. 200.000 under niveauet fra sidste år
på samme tid.
 Det er uafklaret hvordan refusion fra kommunen mht Allans sygdomsfravær falder ud.
Medlemskabsordninger i seniorafdelingen:
 Der søges en permanent ordning for medlemsbetalinger for seniorholdene. Hvis der ikke er
fundet en løsning inden næste bestyrelsesmøde, i oktober, træffer bestyrelsen beslutning om
vejen frem. Thomas giver Mads besked.
Personalenyt:
 Keld har ydet et ekstra arbejde under Allans sygefravær, og Thomas udarbejder et oplæg til
aflønning af ham i den periode, hvor det har stået på.
 Vi afventer status på hvornår Allan kan erklæres rask
 På et kommende bestyrelsesmøde i indeværende år skal den fremtidige bemanding af den
sportslige sektor diskuteres og besluttes.
 En aftale med Michael Skov ligger klar til underskrift. Michael koordinerer med Lennart
hvilke praktiske foranstaltninger og småanskaffelser, som skal ordnes.
Nyt fra udvalgene:
 Lennart har undersøgt mulighederne for at indkøbe plæneklipper og andre effekter til brug
for at kunne stå for vedligehold af anlægget selv. Lennart udarbejder en oversigt hvor
omkostningerne til at overtage vedligehold holdes overfor omkostningerne til gartner.
 Restauranten modtog meget kritik for manglende personale og mad under Mini Løve Cup.
 Mini Løve Cup blev afviklet i flot stil. Mads havde fint styr på både planlægning og
afvikling. Ros fra flere deltagere.
 Lasse er i dialog med en konsulent, der kan hjælpe med at sælge sponsorater. Konsulenten
modtager 20 % af det nettobeløb, som klubben får ud af sponsoratet. Bestyrelsen besluttede
at Lasse går videre med denne konsulent.
 Lasse tager fat i Mads for at få styr på hvordan køb af klubbens tøj med fordel kan købes
gennem klubben i stedet for direkte hos Brønshøj Sport.
 Benny undersøger om FCK kan hjælpe med 40 billetter til en af hjemmekampene i Euro
League. I så fald vil vi arrangere spisning for frivillige trænere/ledere i klubben inden
kampen.
Bestyrelsens deltagelse til FCKs udekampe i EL i efteråret
 Lasse, Thomas, Kaare og Lennart tager med til Brugge kampen 23. oktober.
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Næste møde
 Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 6. oktober.
 Bestyrelsesmødet i november flyttes til d. 10. november.

