
Referat af bestyrelsesmøde i VI39 Fodbold  

Afholdt tirsdag d. 28-03-2019 

Deltagere: Morten Olsen, Dann Petersen, Betina Kjær, Lena Kjøller, Thomas Aagaard 

Afbud: Peter Rasmussen 

• Indledning. 

Der bydes velkommen i bestyrelsen til Lena Kjøller, som blev valgt ind i bestyrelsen på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerede sig selv or resultatet blev: 

Formand: Morten Olsen, Næsteformand: Betina Kjær, Kasserer: Flemming Berg 

 

• Behandling af indkomne forslag på generalforsamlingen. 

Der arbejdes med forskellige muligheder mht. at sikre adgangen til boldrummet. Et forslag kunne 

være, at alle trænere udstyres med en nøglebrik. Dette vil eliminere børns adgang udenfor IC´s 

åbningstider. Evt. suppleret med opsætning af videoovervågning. Dann undersøger mulighederne 

og lovligheden mht. video-overvågning. Thomas Brose tages med på råd. 

 

Morten undersøger muligheden for opsætning af en materiale-/ mandskabscontainer og evt. 

placering af en sådan.  

 

• Kontingent 

Der er uoverensstemmelser i forhold til kontingentpriser på hjemmesiden. Dette skal rettes, så alle 

opkræves det korrekte beløb ift. De vedtagne ændringer på GF fra og med efterårssæsonen 2019. 

 

• Vallensbæk Cup - Dommeransvarlig 

Thomas forespørger Dan Colding mht. at være dommeransvarlig. Bestyrelsen har overtaget hvervet 

mht. at sørge for dommere til stævnet.  

 

• Nye E-mail adresser  

Ikke alle har endnu fået de nye mail-adresser til at fungere. Der følges op på dette til næste møde 

 

• Booking-system ift banefordeling 

Lena undersøger muligheden for et møde med conventus.com. De leverer en online løsning til kr. 

500,- mdr. Vi skal efterfølgende tage stilling til, om vi vil investere i deres produkt. 

 

• Træneroversigten på hjemmesiden 

Det blev aftalt, at de sportslige ansvarlige (Thomas, Peter og Michael) tager kontakt til alle trænere 

og sørger for, at få opdateret træneroversigten. Tilføjer nye trænere og fjerner dem der ikke 

længere er trænere. Opdateret liste sendes til Lena. 

 

• Bus til kampe og stævner 

Det blev besluttet, at der kun gives tilskud til busser, når det vedrører stævner i 2019. Ikke til 

kampe. Årsagen er at vi ikke har overblikket og kender ikke behovet for busser til kampe. Altså 

kampe der spilles langt væk (f.eks. Lolland-Falster).  

 

 

 



• Hovedsponsor 

Sponsorudvalget har haft møde med en mulig kommende hovedsponsor.  

Udvalget arbejder videre med sponsoren mht. en aftale omkring en aftale der indebærer navn på 

alle holds kamptrøjer og sponsor navn på vores 2 kunststofbaner.   

 

• Master-Class 

Brøndby IF ser gerne, at vi genindtræder i aftalen omkring Masterclass. 

Peter holder møde med Brøndby desangående. Det blev besluttet, at vi ikke er uvillige i at 

genindtræde i samarbejdet, under forudsætning af, at der er sket positive ændringer i set-up i 

forhold til tidligere. Beslutning forventes at blive truffet på næste bestyrelsesmøde 25. april  

 

• Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes torsdag d.25 april kl.17.30 

 


