
Referat af bestyrelsesmøde i VI39 Fodbold  

Afholdt tirsdag d. 04-01-2019 

Deltagere: Morten Olsen, Dann Petersen, Peter Rasmussen, Thomas Aagaard & Niels Lundquist Knudsen 

 

• Gæster:  

Flemming Berg deltog i mødet og gennemgik resultat for 2018 og budget for 2019, så alle er up to 

date inden generalforsamlingen. 

Struktur på udbetaling af holdpenge blev gennemgået. 

Det blev vedtaget, at holdpenge fremadrettet udgør 100 kr. per betalt medlem, der bliver udbetalt 

ved skæringsdato 1 gang om året. Der kan dermed ikke udbetales holdpenge bagudrettet, hvis 

medlemmer evt. har betalt for sent. 

Flemming sidder 2 gange i cafeteriet efter deadline på betaling af kontingent, så de enkelte årgange 

har mulighed for at stemme betaling på alle medlemmer af med Flemming. 

 

• Generalforsamlingsdato + bestyrelse 2019 

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

elektroniske medier.  

Niels har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen efter generalforsamlingen, men siger på gensyn og tak 

for denne gang. 

Heidi har sagt ja til at være dirigent til generalforsamlingen. 

 

• Hovedforeningens fremtid – Vil vi være medlem i fremtiden 

Vi fortsætter som medlem af hovedforeningen indtil videre. 

 

• Vallensbæk Cup 2019 – møde 5/2 + konto til Vallensbæk Cup 

Der er indkaldt til møde med de enkelte årgange angående fordeling af opgaverne til Vallensbæk 

Cup. 

Der bliver oprettet en separat konto til Vallensbæk Cup, som Peter Rass, Kim Erleben og Flemming 

Berg har adgang til. 

Thomas checker med U15 om de kan stille dommere til Vallensbæk Cup. 

 

• Booking-system ift. Banefordeling 

DBU har desværre ikke et system, der kan hjælpe. 

Niels arbejder på en anden løsning og kommer retur. 

 

• Standerhejsning 2019 

Vi blev enige om ikke at gennemføre en standerhejsning i år. 

 

• Mailadresser 

Er oprettet og de enkelte medlemmer skal ind og aktivere kontoen. 

 

• Træneroversigt 

Er gennemført efter feedback fra de enkelte årgange. 



U21 mangler dog stadig at blive opdateret efter ny struktur på senior. 

 

• Tøjbestilling – hold bestillinger og afregning med klubben 

Dann bestiller først hos Unisport når pengene er overført til klubbens konto 

 


