Boldklubben 1903
Bestyrelsesmøde mandag d. 3. februar kl. 19.03 i B 1903.
Deltagere: Benny Olsen, Lennart Deramat, Anders Kaltoft, Sammy Jensen, Thomas Nielsen, Rene
Kristensen og Ulrik Marschall
Afbud: Lars Bo Winther
Gæster: Revisor Christian Dalmose, Mikkel Søndergaard og Allan Michaelsen

Dagsorden
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 13/01/14
2. Årsregnskab 2013 og Budget 2014
Både budget 2014 og årsregnskab 2013 blev godkendt af bestyrelsen
Revisor deltog under dette punkt.
3. Generalforsamling d. 27. februar. (Alle)
- Dagsorden gennemgået
- Årets leder godkendt. Input efterspørges.
- Fordeling af arbejdsopgaver: Dirigent - regnskaber – kontrol ved indgang – nåle – klubsang –
stemmesedler – årets leder – besked til restauratør
4. Kl. 20.00: Oplæg om T-licens.
Allan M og Mikkel S præsenterede oplægget til ansøgningen om T-licens. Bestyrelsen
godkendte oplægget og Allan og Mikkel færdiggør ansøgningen og sender den til DBU inden
deadline i starten af marts.
5. Fondsansøgninger blev drøftet og prioriteret.
6. Status vedr. FCK-Camp
Der har ikke været en aktiv markedsføring i klubben – ud over hjemmesiden. Der er mange
ledige pladser på camp’en i B1903, så Benny beder FCK camp projektleder om at sende noget
mere materiale, som kan hænges op i klubben.
7. Nyt fra udvalgene og hængepartier fra tidligere møder.
-

-

Der kommer en ny kontaktperson hos Gentofte Kommune. Lennart og Benny
har aftalt møde med Stig E den 18. februar 2014, hvor der skal følges op på en
række uafklarede sager og projekter.
KBU har tildelt klubben en konsulent i 200 timer, som skal hjælpe med at
strukturere arbejdet med den røde tråd i børne- og ungdomsafdelingen, samt
formulering af klubbens frivillighedsstrategi. Derudover kan konsulenten evt.
hjælpe med udformningen af T-licens ansøgningen.
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-

Sammy foreslår et nyt system til indkrævning af kontingent for OB- og VETholdene. Der indbetales i puljer, hvor der oprettes en ny medlemsgruppe,
’puljemedlem’, hvor holdet (15-20 mand) samlet betaler 12.000 kr / halvår for
at spille i klubben. Bestyrelsen støtter forslaget.

8. Evt.
a) Tyveri i klubben
En ungdomsspiller har i to omgange stjålet tasker omkring og fra værdiskabet i klubben.
Drengen er blevet identificeret via overvågningskameraet. Sagen er anmeldt til politiet,
som efterspørger hvad klubben efterfølgende vil gøre. Det besluttes at Sammy og Mads
deltager i et møde med Politi, forældre og sociale myndigheder. Drengens fremtid i
klubben afgøres på baggrund af mødet.
b) Rene arbejder med Mads om etablering af netværk i klubben, som giver bedre dækning i
restauranten via tre ’expanders’. Derudover bestilles ny router hos TDC.
c) Rene har aftalt møde med leverandør af videoskærme på torsdag.
d) Lennart og Benny deltog i DBU Københavns repræsentantskabsmøde, hvor det blev
meddelt at holdgebyrerne stiger 25% bla pga ekstra omkostninger til banefordeler på
nogle baner i København. Derudover blev de nye spilformer vedtaget og Ulrik tager
kontakt med KBU for at få tilsendt video materialet til brug for interne info møder i
klubben.

9. Næste møde: torsdag d. 27. februar kl. 17.30
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