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1.

2.

Fodboldbestyrelsen, B-VII/2015
22. juni 2015
19.30
22.30
Bestyrelseslokalet, AB – Skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
Torben Lubber Knudsen (TLK), Morten Andersson (MA), Søren Hansen (SH), Christian
Strand (CS) & Thomas Gram (TG)
Mikkel & Thomas (Firmaet Marvelous)
Henning Thygesen (HT) & Jacob Mørkeberg (JM).
Mødet sluttede 22.07

EMNE
AB Film

Gennemgang og
godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING
 CS orienterede kort om det opdrag,
Mikkel & Thomas havde fået inden
deres brainstorm/idefase.
 Mikkel og Thomas præsenterede deres
oplæg/ide hvorefter Bestyrelsen havde
mulighed for at kommentere på ideen,
som har en arbejds-bagkant der
hedder efteråret 2015.
 Bestyrelsen havde en kort drøftelse af
form, indhold og musik som CS tager
med retur til Mikkel og Thomas
BESLUTNING:
 CS fik mandat til at arbejde videre med
oplægget som skal præsenteres på et
nyt møde.
 SH går retur til AB A/S med
forespørgsel omkring deres mulige
deltagelse.



ANSVAR

DEADLINE

STATUS

CS

CS

SH

SH ønskede punktet ”Græsrødderne”,
på dagsordenen.
Punktet blev sat ind som 2a og
behandlet med det samme. Efter
drøftelse blev punktet lukket.

√

3.

Godkendelse af referat B-VI



De forskellige spørgsmål blev afdækket
hvorefter referatet blev godkendt.

√

4.

Økonomi



TK orienterede omkring det
fremsendte bilag. Vi følger budgettal

√

5.

Seniorafdelingen 2014/2015



MA gav en grundig orientering af
status på 2. senior i Sjællandsserien.
Et projekt der ikke nåede sit mål.



Bestyrelsen havde med udspring i
oplægget en god drøftelse af
muligheder, faldgrupper, plusser og
minusser.
BESLUTTET:
 MA forsøger at lukke de forskellige
trænere, tilsat ny ass. på 3. sen.
 TG sætter møde op med A/S omkr.
samarbejdet.
 TG undersøger muligheden for
kampholdleder på 2. senior.
6.

7.

8.

9.

Kontingent

Baneplaner 2015

Rejse- og turpolitik

Årets trænere 2014/2015

MA

ASAP

√

TG

ASAP

I gang

TG

Uge 27

I gang

TG

Næste
møde.

I gang

HT, TK &
TG

Næste
møde



TK motiverede punktet som kort blev
drøftet.
BESLUTTET:
 Punktet sættes på et møde i efteråret.
 Skal være færdigbehandlet ultimo
november 2015.
.
 TG orienterede kort om punktet.
 BESLUTTET, at nedsætte en
arbejdsgruppe der skulle komme med
oplæg til næste møde.
 Arbejdsgruppen består af HT, TK & TG.
.


MA efterlyste en enkelt paragraf fra
”Drejebog for den vellykkede
tur/rejse”.
 Ellers godkendt.
BESLUTTET:
 Rejse- og turpolitiken blev besluttet
med den ene til rettelse.




Der bliver ingen uddeling før
sommerferien da ingen koordinatorer
har fremsendt navne på kandidater.
Der arbejdes på en kåring i forbindelse
med første træner/leder møde. TG har
bolden.

10.

Spørgeskemaundersøgelsen



Behandlet under pkt.3.

11.

Trænerbesætning 2015/2016



TG gav en kort status på
trænerbesætningen for den
kommende sæson.

12.

Seniorudvalget



Intet nyt. Behandlet under pkt. 5

13.

Sponsorudvalget



TG gav status på de forskellige
partneraftaler der var på tapetet.

14.

Ungdomsrådet



TK kunne, i mangel af HT, fortælle at
der havde været møde hvor 5 anførere

TG

√

TG

√

√



deltog. De ville have afviklet et internt
stævne før sommerferien, som måtte
aflyses da ingen trænere vendte
tilbage på HT’s henvendelse.
Der arbejdes med Q3/2015 som ny
termin.

15.

Nyt fra Hovedbestyrelsen



Intet møde siden sidst. Der er møde
den 25. juni.

16.

Nyt fra AB A/S



SH gav en orientering omkring emner
der rør sig i A/S samt satte dato på det
kommende møde om ”Fælles AB”,
berammet til den 20. august.

Udarbejdet af TG
7.7.2015.

