
Referat af bestyrelsesmøde i VI39 Fodbold  

Afholdt tirsdag d. 15-01-2019 

Deltagere: Morten Olsen, Dann Petersen, Betina Kjær, Niels Knudsen, Peter Rasmussen, Thomas Aagaard 

 

• Gæster:  

Heidi deltog i mødet, for at give en opdateret gennemgang af hendes arbejdsopgaver for klubben, 

hvilket bl.a. indebærer tilmelding af hold 2-4 gange årligt, dialog med trænere vedr. flytning af 

kampe og protester og redegørelser af samme. Derudover indhenter Heidi børneattester, opretter 

trænere i klub-office og er klubbens dommerpåsætter og primære kontaktperson i forhold til 

DBU/SBU. 

Lena og Kenneth Kjøller deltog i mødet. Lena og Kenneth står bl.a. for vedligehold af hjemmeside 

og er begge i klubbens kommunikationsudvalg. De var inviteret for bl.a. at diskutere hvordan 

klubbens nye e-mail adresser implementeres ift. Hjemmeside og klub-office. 

 

• Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling d.12/3. Morten sørger for korrekt annoncering i både trykte og 

elektroniske medier.  

 

• Dommerpåsætning 

Heidi sørger for dommere til kampe. Er der problemer mht dommerpåsætning kontaktes Heidi på 

vifodbold@gmail.com 

 

• Rejseforsikring 

Når hold skal til udlandet og spille kampe er det vigtigt, at kontakte Heidi inden afrejse, da holdet 

skal forsikres. Om det er et stævne i Holland eller Limone Cup i Italien, så skal ALLE hold forsikres! 

 

• Nye E-mail adresser  

Kenneth og Lena har fået oprettet nye E-mail adresser til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i 

klubben, således vi fremover ikke benytter personlige E-mail adresser. Alle E-mail adresser vil 

fremover ende på @vallensbaek-if.dk. Så skal man skrive til Morten så bliver det på hans nye mail 

formand@vallensbaek-if.dk. Der meldes ud, når de nye e-mails tages i brug. 

 

• Booking-system ift banefordeling 

Heidi kontakter DBU og forhører sig omkring DBUs bane booking-system. Hvis muligt får arrangeret 

et møde. Vi er temmelig udfordret med, at medarbejderne i hallen ikke kan se, hvornår der f.eks. er 

booket træningskampe på banerne. Niels arbejder med Heidi fortsat videre på et elektronisk bane 

booking system som alle trænere får adgang til. 

 

• Træningstider fremadrettet 

Det blev aftalt, at de sportslige ansvarlige forhører sig hos trænerne og indsamler ønsker til 

træningstider. Det blev ligeledes aftalt, at vi holder fast i, at efter sommerferien får alle årgange 

faste træningstider. Så f.eks. U14 har de samme træningstider år efter år. Så når U13 bliver til U14, 

så ved de i forvejen, hvornår deres kommende træningstider er. De sportslige ansvarlige forhører 
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sig ligeledes omkring behov for antal baner hos de enkelte årgange, så vi ved, hvor mange baner af 

hver størrelse, vi skal bede halinspektøren om at få tegnet op. Der spørges også ind til ønsker til 

kamptider fremadrettet.  

 

• Kontingentstigning 

En mulig kontingentstigning blev drøftet. I og med, at klubben giver kamptøj til alle hold og at vi er 

billigere end de fleste af vores nabo-klubber. En beslutning blev ikke truffet.  

 

• Holdpenge 

Der blev diskuteret, hvordan holdpenge fremadrettet skal udbetales. Flemming inviteres med til 

næste bestyrelsesmøde, hvor en beslutning forventes taget. 

 

• Musikanlæg på Kunst 1 

Det blev vedtaget, at alle hold, skal kunne benytte sig af musikanlægget på kunst 1. Ikke kun de få, 

som ved hvor nøglen til hængelåsen befinder sig. Betina undersøger muligheden for, at opbevare 

nøglen hos halmanden på samme vis som fjernbetjeningen til måltavlen 

 

• Regnskab og budget 

Regnskabet for 2018 blev gennemgået. Vi er faldet lidt i antal medlemmer og derfor også i 

kontingent. Sponsorudvalget kompenserer dog på bedste vis, via deres store arbejde med at skaffe 

sponsorer til klubben. Der blev tidligt i 2018 vedtaget, at alle trænere skulle have en tøjpakke og at 

alle hold i klubben skulle have nyt kamptøj. Dette har medført et (kalkuleret) underskud i forhold til 

det budgetterede.  

Budgettet for 2019 blev diskuteret kort. Grundigere gennemgang og godkendelse forventes til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

 

• Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes mandag d.4 februar kl.17.30 

 


