
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 den 8. november 2017 kl 18.30 

 
Deltagere:  
Per Sundberg (PS), Keld Møller (KM), Anette Nygaard (AN), Thomas Kragh (TK), 
Kenneth Colding (KC), Michael Brøndsted (MB), Carl Emil Clausen (CEC), Per Knudsen 
(PK), Anita Andersen (AA), Mikkel Alstrup (MA), Mads Berg (MBE). 
          
Fraværende:  Ingen 
 
Referent: MBE 
 
 
Dagsorden: 

 
1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Ingen referat til godkendelse 
 

2.  Meddelelser.  
 

Lyset på kunsten: Ejendomscenteret har glemt at bestille master. Derfor nu 
midlertidig belysning. Nye master kommer i dec 2018, og skulle blive installeret 
uden gener for brugerne på kunsten. Vi afventer med spænding. 
 
13. december juleafslutning. 
 
Lyserød lørdag. Blev flyttet med kort varsel til Gladsaxe stadion. Vi stillede 
klublokalet til rådighed for vores venner i Bytoften til det meget succesfulde 
arrangement Klubben gav 2000 kr. i tilskud til den gode sag.  
        

3.  Klubhuset, herunder personale.    
 

Sagen omkring flytning af klubhuset til Restaurant Bolden har været henlagt i 
Ejendomscenteret, som afsluttet. Nu genoptaget. PS får lavet prisoverslag på 
omkostning sammen med Dan. Myndighedsbehandling vil være i februar 2018. PS 
håber vi er klar til sæsonstart forår 2018. Fortsættelse følger. 
 
Den fremtidige struktur omkring klubhuset og de muligheder det giver blev drøftet. 
Når vi henover nytåret ved lidt mere omkring flytningen, vil det 
generalforsamlingsudpegede udvalg blive aktiveret. PS er fortsat tovholder på 
projektet. 

 
 
4. Generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar 2018. Mange på valg. Der arbejdes 
hen imod en vedtægtsændring, der giver bestyrelsen mulighed for at optage 
yderligere medlemmer imellem 2 generalforsamlinger. 

  



 
5.  Seniorafdelingen.   Herunder trænersituation og opbygning af afdelingen. 
 

Succes med trænerskift på 1. senior. Der arbejdes henimod en mere permanent 
løsning med det nye trænerteam. Der er skabt et positivt momentum, som der skal 
arbejdes videre med henover resten af sæsonen. 
 
2. senior: Resultaterne halter, men der er skabt en god og positiv udvikling med 
øget opbakning til træning siden KM startede. KM ser positivt på at fortsætte som 
træner, hvis denne udvikling fortsætter.   
 
3. senior: Holdet er trukket fra serie 4 af SBU pga. 3 udeblivelser fra kamp. KM har 
tilbudt dem at komme og træne med 2. senior, og der arbejdes stadig på at få 
spillerne mere integreret i afdelingen. 
 
4. senior: Positivt med ungdomsårgangen. Fortsætter som u19 til foråret, hvis det 
er muligt. Vi skal begynde at overveje inkludering i seniortruppen henover foråret 
for at fastholde de unge. 
 

 
6.  Ungdomsafdelingen. Herunder trænersituation. 
 

Vi har meldt os til topcenter FCK, som er et DBU-initiativ, der skal medvirke til at 
beskytte drengene mod diverse henvendelser fra andre klubber. 2 drenge pt. 
udtaget til næste års træning, og der er fra trænerne på årgangen en god 
tilbagemelding på ordningen.    
 
Trænersituationen: Det fungerer pt., men vi kan altid bruge flere trænere. Årgang 
2010 skal til at overgå til forældretræning.  
 
18, 19 el. 20. december inviterer TK til juleafslutning for trænere, holdledere og 
bestyrelse.  
 
På de ældre ungdomsårgange, er vi begyndt at se spillere, som har været ”ude” af 
klubben søge tilbage til de gamle kammerater.  
 

         
7.  Økonomi. 
 

Ser fornuftigt ud. 80.000 til flytning overføres til næste år.  
 
Stadig ca. 30.000 i restancer. Næste skridt er udmeldelse af klubben. 
 
Arbejdet med automatisk kontingentkørsel skrider planmæssigt frem. Mail er sendt 
til alle medlemmer med en mailadresse, bortset fra de passive, hvor vi mangler ca. 
1/3 af mailadresserne. Med udgangen af november vil vi være klar til at køre 
kontingentopkrævning. Vi prøver at finde en løsning for de passive medlemmer.  

 
 
8.  Eventuelt. 
 

Der har været en henvendelse vedr. oprettelse af et lukket hold. Det ønsker vi 
stadig ikke. Historien viser at det kun giver problemer i en klub af vores størrelse. 
 
Loppen: Mangler sælgere til lørdag. Vi har også salg i uge 3 og 4 i 2018.  
Derudover Salg den 16. december fra 1 bod (Skattekisten). 10.december er der 
tømning. Det skal derefter overvejes, hvad vi gør fremadrettet. Svært at skaffe 
bemanding specielt til tømningen.  



 
Det undersøges stadig nærmere omkring evt. outlet salg. 
 
Der blev talt om en lidt mere moderne mediestrategi. Der er mange muligheder. 
CEC tager bolden. 
 

 
Mødet sluttede kl. 20.45 


