
 

 

Confidential 

Agenda 13. Juni kl. 17.30  

Deltagere: Morten, Lena, Thomas, Dann, Peter og Betina   
Afbud: Ingen 
 
Nyt fra formanden: 
* Referent (Thomas; 28/3, Betina 25/4, Lena 27/5, ) 
* Vallensbæk Cup 2019; dommer opgaven – status (Vallensbæk Cup møde kl. 18.00) 
Der er mangel på dommere til Vallensbæk cup, og Peter Rass og Kim E kæmper for at komme i mål 
SBU supplere med de dommere som mangler  
 
* Vallensbæk on tour 
Vallensbæk on tour til Lions cup var en stor succes som klubben gerne støtter næste år. 
* Fejring af puljevindere (100+ spillere) 
Igen i år vil vi gerne fejre puljevinderne med noget mad og eventuelt en lille gave. 
Dann tager en snak med Unisport ang. En gave. Renata arrangerer og inviterer de relevante hold 
og Morten deltager – bliver sandsynligvis 25. Juni 
* U9 tilskud forespørgsel (fremsendes i separat mail) 
U9 får et tilskud på kr. 2.000 
* Aktivitetsdag for ansatte på rådhuset – 21/6: 13.00 – 16.00 – mangler fortsat 1 person. 
Bestyrelsen er desværre nødt til at melde fra til denne event. 
* Gå fodbold initiativ fra kommunens side 
Bestyrelsen støtter op omkring gå fodbold og giver gerne materialer.  
  
Nyt fra sportsudvalg 

• BIF Masterclass – beslutning (opdateret samarbejdsaftale sendes i separat mail) 
Der er kommet en opdateret samarbejdsaftale fra BIF, hvor der er fjernet nogle ting i aftale 
For at aftalen skal godkendes skal den dog først lige godkendes af de trænere som skal 
være med i aftalen (U9-U11), hvis der er positive tilbagemeldinger, bliver der underskrevet 
en 1 års aftale. 

• Trænerkabale – evt. update 
Trænerkabalen er næsten på plads. Peter giver en status på næste bestyrelsesmøde. 

• A-licens uddannelse 
Der er kommet en forespørgsel fra en træner om mulighed for at få en A licens igennem 
klubben. Morten og Peter tager et møde med træneren for at få fastlagt rammerne 
omkring sådan en aftale 

Økonomi 

• Resultatopgørelse 
Morten sender resultatopgørelsen når han får den fra Flemming. 

Nyt fra sponsorudvalg 

• Status Dann 
Pt. Intet nyt fra sponsorudvalget 

 

 

Diverse/opfølgning: 



 

 

Confidential 

• Banebooking system; status – Lena 

Kommunens bookingsystem kan ikke bruges til bookning af baner. 

Lena afsøger andre muligheder bla. Halbookning.dk  

• Græsbane forbedringer – Thomas 

Thomas skal have møde med Thomas Brose og John d. 24. juni, hvor de gennemgår 

banerne. Herefter kommunikeres ud til alle træner/ledere 

• Boldrum status – brik/overvågning – Dann 

Der er lavet et brev til alle trænere og ledere angående en brik til boldrummet og 

oprettelse i bookingsystem. Brevet bliver sendt til dem så hurtigt som muligt. 

 

 

• Diverse 

• Lena og Morten har haft møde med DBU ang. GDPR. 

Og der er flere ting som klubben skal have styr på, men vi er godt i gang. 

Lens og Morten finder ud af hvad som der skal gøres for at vi opfylder GDPR reglerne. 

 

• Graffiti på væggen af idrætscentret 

Vi har fået lov til af kommunen til at lave graffiti på de nye spiller bokse. 

Thomas undersøger mulighederne 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 8.8.20219 

 

 


