Boldklubben 1903
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj kl. 19.03 i B 1903.
Deltagere: Benny Olsen, Rene Kristensen, Lasse Lund, Thomas Nielsen, Anders Kaltoft, Lars Bo
Winther, Lennart Deramat og Ulrik Marschall
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 08/04/2013
2. Økonomi 2013
- Regnskab
1. Tilskud fra kommunen er kommet
2. Udgifter til nyt tøj til 1. senior, U19 og U17 påvirker omkostningerne
- Likviditet
1. Der er ikke noget, som springer i øjnene.
3. Opfølgning på træner-/ledermødet d. 14. april.
Baneudvalget består af Sportschefen, Ungdomsformand, Børneformand og Seniorformand og
de sætter sig sammen inden næste bestyrelsesmøde.
4. Evaluering af Løve-Cup
God planlægning. Vi skal være ude hurtigere med bestilling af dommere blandt U17, U19 og 1.
senior. Vi skal kigge på om der er en tendens i antallet at tilmeldinger i årgangene. Er der
system i tilmeldingerne i årgangene.
Anders arbejder videre på drejebogen. Det kunne være en fordel at tage fat i de unge spillere,
der hjalp til og tog ansvar.
5. Jubilæumsarrangement lørdag d. 1. juni 2013 kl 11-15
- Udsendelse af Åbent Hus indbydelser: Til øl/sodavand og pølser.
Sponsorer inviteres af sponsorudvalget.
Medlemmer inviteres via hjemmeside og afdelingschefer
De skal melde til senest en uge før. (fredag den 24. maj)
De tilmeldte medlemmer får en spisebillet og en drikkebillet
Ulrik laver indbydelse.
Anders laver spisebilletter.

6. Prioritering af ønsker til fondsmødet d. 13. maj

7. Uddannelse af trænere.
Der er blevet søgt et tilskud hos fonden til dækning af udgifter til videreuddannelse af trænerne.
8. Nyt fra udvalgene
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Der er indkøbt nyt boldrum til Fodboldskolen, som inspektøren sætter op i de
kommende dage.
Inspektøren skal forsøge at fjerne noget at den graffiti, som er kommet på det seneste.
Lennart laver en tegning over en mulig løsning på ombygning af omklædningsrum, så
der bliver lavet 4 rum i stedet for to.
Overvågning er sat op. Der mangler instruktion, som Lennart efterspørger hos
leverandøren.
Rene laver oplæg til instruktion til skabene. Han omkoder alle låse, og koden gives til
inspektøren, Rene og Lennart. Det er ikke meningen, at restauratøren skal have koden.
Rene tager nu fat i en leverandør til infoskærme for at høre hvad de kan.

9. Eventuelt
 Indsamling til Afrika.
Vi har fået en henvendelse fra Junior, som sender brugt fodboldtøj/udstyr til Afrika. Anders går
videre med det og sætter opslag på hjemmesiden, når det bliver muligt at aflevere sit brugte
fodboldtøj.
 FCK Camp.
Der er stadig få ledige pladser. Kan vi finde flere deltagere på MiniCamp, der løber af stablen
weekenden før FCK Camp?
 Årshjul
DBU København tilbyder at sende en instruktør ud for at hjælpe til med at lave et årshjul for
klubben. Bestyrelsen skal sende nogle datoer ud for et kursus, der tager 4 timer. 15. juni
foreslåes fra 08.30-13.30.
 Kameraerne er indkøbt og de første erfaringer er gjort. Rene og Ulrik har kameraerne og de
kan bestilles via email. Instruktion kommer med i næste nyhedsbrev.
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