
Bestyrelsesmøde den 27. maj 2019 

 

Møde med John Sørensen og Thomas Brose 

Status på græsbanerne. Trænerne vil ikke benytte bane 9A+9B grundet mange huller. 

TB: Forstå utilfredsheden med de store huller og banernes dårlige stand. Historisk er fodboldbanen gamle 

marker som er omlagt til fodboldbane. Skolen bruger området rigtig meget. Skolebørnene laver huller i 

boldbanerne. Der er ca. 10 store huller i 5-mandsbanerne. Hullerne laves den ene dag og allerede dagen 

efter er hullerne ødelagt igen. og den i fyldte jord er fjernet af skolebørnene. Inden tørken i 2018 blev der 

kørt med rivenet på fodboldbanerne. Hullerne fyldes med jord. Planen kan være at fylde hullerne med 

græstæppe fra andre steder. Banerne skal da være i ro i et par måneder. Kan godt lave et forsøg efter 

Vallensbæk Cup. Skolen kan ikke gøre noget ved opførsel. Skolebørnene ødelægger net i mål osv.  

JS: Fodboldbanerne ved skolen er den gamle jordbane, hvilket også er derfor, at der er lys på banen. Dette 

taget i betragtning er banen god, men sommeren 2018 var hård ved banen. Fodboldspillerne er også rigtig 

hård ved banerne. Der kan ikke komme hegn rundt om banen, idet denne også udgør en brandudgang fra 

skolen.  

En af banerne er god nok. Bane 6 han evt. kridtes op til 5-mandsbaner. Agilitybanen kan ikke flyttes.. 

Skolebanen kan plejes i hele sommerferien, og trænerne opfordres til ikke at bruge banerne i 

sommerferien.  

John, Thomas B og Thomas Aa. går banerne igennem efter Vallensbæk Cup, og der udarbejdes herefter en 

plan for, hvilke baner der skal plejes.  

John oplyste, at Sommer campen er flyttet til Pilehaveskolen, og det giver større mulighed for at pleje 

banerne i sommerferien.  

Der laves herefter en udmelding til trænerne herom.  

 

Vallensbæk Cup 2019:  

Dommertjans. Thomas følger op på dommertjansen, da vi fortsat mangler dommere.  

Træneroversigt sendes til Morten og Dann, som skriver ud til trænerne om hjælp til dette.  

Evt. hjælp fra Brøndbys Dommerkorps.  

 

Børneattester:  

Mail er sendt ud til de sidste trænere. Det drøftede hvorvidt årgange ældre end Senior også skal afgive 

børneattester, og det er besluttet at det skal de ikke.  

Fristen til tilbagemelding til Heidi er den 5. juni 2019.  

 

 



Banebooking:  

Thomas B vil meget gerne have at vi bruger kommunes banebooking system. Lena opsætter møde med 

Tenna og Thomas Brose.  

 

Boldrum:  

Punktet er udsat grundet arbejdspres.  

Planen er indførsel af et briksystem pr. den 1. august 2019 for at få adgang til boldrum. Dann tager aktion 

 

De Gamle mod De Unge: 

Afholdes den 25. juni 2019, kl. 18.00. Artikel herom kommer på hjemmesiden.  

 

Festlig fredag:  

Bettina står for arrangementet på Rådhuset. Der er også et arrangement den 21. juni 2019, hvor der 

mangler frivillige. Bettina prøver at finde hjælp herfra.  

 

Trænerkabale:  

Osman bliver ny cheftræner for U17 og Niklas bliver assistenttræner.  

De sportslige ansvarlige arbejder på at få trænerkabalen på plads til efter sommerferien  

 

Økonomi:  

Resultatopgørelsen blev gennemgået, og det ser fornuftligt ud.  

 

Nyt fra sponsorudvalget:  

Oplæg fra ny hovedsponsor blev gennemgået. Beslutning forventes truffet inden udgangen af Juni måned  

Diverse:  

Thomas booker fremover mødelokaler.  

Procedure for træneroprettelse blev drøftet, og det blev aftalt, at Thomas skriver ud om dette til alle 

trænerne.  

Møde med DBU vedr. GDPR blev aftalt til den 12. juni 2019, kl. 17.30.  

Ny dato er aftalt til den 13. juni 2019, kl. 17.30.  


