
Bestyrelsesmøde den 25/4 
 
Deltagere: Morten, Peter, Lena, Thomas, Dann og Betina 
 
Referant: Betina 
 
Nyt for formanden: 
Der er fundet en ny forpagter af cafe’en.  
Cafeen åbner den 1/8 men vil være behjælpelig til Vallensbæk Cup 15+16. Juni 2019 
 
Punkter: 
 

• Boldrum:  
Alle trænere/ holdledere vil få en brik som giver adgang til boldrummet.  
Der vil blive sat overvågning op ude foran boldrummet. 
Alle trænere/ holdledere vil blive oprettet i KMD. Dann undersøger hvad der skal til og 
kommunikerer ud til alle trænere. 

 
• Reparation af boldrummet. Betina sender en mail til Thomas Brose ift. reparation. 

 
• Hovedforeningen nedlukkes: Men fortsætter som en paraply organisation. 

 
• Vallensbæk Cup 2019:  

Thomas har haft fat i Kirsten fra DBU ift. Dommerkursus og afholdelse af dette. Dato 
mangler - Thomas følger op. 

• Der mangler fortsat dommere. Der ydes en indsats for, at finde dommere. PR taler med 
Peter Rass 

 
• Børneattester: Bestyrelsen vedtog at indhente børneattester på alle trænere i klubben. 

Lena i samarbejde med Heidi iværksætter 
 

• Baneoversigt: Lena er i gang med at teste. Lena vil komme med mere information til 
næste møde. 

 
• Græsbane standard:  

John og Thomas Brose inviteres til næste bestyrelsesmøde (27/5). 
Betina følger op på plejeplanen som er modtaget. 

 
• Formandslounge: 

Betina deltog og gav et kort referat fra møde 25/2 - næste møde aftalt til November.  
 

• Frivillig fest: Der er en god tilmelding i år. 
 

• Dommerpåsætning:  
8 mands i DBU få dommere. 
3-5 mands får ingen dommere. 

 Hjemmeside tilrettes 



• Møde med Venu Kandiah, DBU Sjælland kommune konsulent: Morten gave en update 
 

• Bus til Nykøbing og Kalundborg i pinsen betales af klubben. Ca. 35 spillere tager til 
Nykøbing og ca. 150 spillere til Kalundborg 

 
• Brøndby Masterclass samarbejde. Dette tages op i et separat møde hvor Brøndby 

masterclass repræsentanter deltager - herefter træffes beslutning om samarbejde. 
 

• Træner updates: Peter melder at det ser positivt ud med få ”huller” efter 1/7. 
 

• Retanceliste: Vi er nede på en håndfuld spillere. - Klubrekord 
 

• Sponsorudvalg: Der arbejdes på en hovedsponsor.  
 

• Bestyrelsen mailadresser: De skal aktiveres. 
 

• Træner oprettelse: Den hænger fortsat. Morten kontakter Heidi. 
 

 
 
 
 
 


