
Referat af bestyrelsesmøde i VI39 Fodbold 

Afholdt torsdag d. 08-08-2019 

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

Afbud: Peter Rasmussen 

 

Punkter: 

· Gå-Fodbold.  

Vi arbejder videre mht kontingent fastsættelse. Kontingent kunne blive gratis ved at 
udføre et stykke arbejde for klubben. Der er indtil videre 4 personer der har henvendt 
sig til Morten vedr. opstart at et Gå-fodbold hold.  

· Fejring af puljevindere. 

Vi blev enige om, at den tradition skal fortsætte.  

· Kamera til at filme kamp og træning.  

Vi har 1 stk i klubben, som Michael Egvang pt er ansvarlig for. Vi blev enige om, at 
indkøbe endnu et kamera, så der fremadrettet vil være 1 kamera tilgængeligt for U12-
U15, som administreres af Michael Egvang og 1 kamera for U16 – Senior, som 
administreres af Peter Rasmussen. Vi snakkede om muligheden for at få vores logo 
indgraveret i kameraerne af hensyn til tyveri.  

· Festlig fredag d.13 september  

Betina samler hendes årgang og stiller op med spillere herfra og klubben deltager som i 
tidligere år. 

· Vallensbæk Cup 

Vi afventer endelig feedback fra Peter Rass og Kim Erleben mht. det endelige overskud 
og omkring afviklingen af stævnet 

 

 



 

· Bus til kampe og stævner.  

Vi har indgået aftale med Roskilde turistfart omkring prisfastsættelse af buskørsel til 
kampe og stævner. Kr. 4.000 for en lille bus (20 personer) og kr. 5.000 for en stor bus 
(50 personer). Bestillinger skal ske via kasserer Flemming. Bestyrelsen besluttede at i 
efterårs sæsonen betaler klubben bus til øst/liga/serie 1 kampe med mere end 60km.  

· Aktiv fritid – Kampagne i Sydkysten.  

Vi besluttede IKKE at bruge penge på en annonce i avisen, da det jo i bund og grund er 
det det er. Også selvom de kører en kampagne, så er det i annoncekroner det handler 
om. 

· Årgang 2012 

Thomas redegjorde for forløbet der dannede grundlag for, at 3 trænere og en 8-10 
spillere, i sidste måned, valgte at forlade Vallensbæk IF og flytte til BS72. Holdet har 
efterfølgende fået tilgang af 3 nye trænere, så der igen er 6 trænere tilknyttet 
årgangen. 

Trænerrådgiver 

Thomas gjorde kort rede for anvendelsen at den trænerrådgiver som vi blev tildelt af 
DBU. Rådgiveren vil fokusere på U8-U9 og U10. Med 3 besøg på hvert hold. Udover det 
bliver det også til et fælles forældremøde på U5 og U6.   

Hovedsponsor 

Kommunen har sagt ok til at vi får en hovedsponsor. Der er blevet givet tilladelse til at 
sætte skilt op ved kunst 1 ud mod Vejlegårdsvej. Der arbejdes videre på at komme i mål 
med en endelig aftale med den nye mulige hovedsponsor.  

Materialeindkøb 

Morten, Flemming og Dann holder møde omkring, hvordan Flemming nemmere kan se, 
hvad der er reelle indkøb foretaget af klubben og hvad der er sponseret indkøb. 

 

 



Resultatopgørelse 

Saldobalancen var ikke endeligt klar, så den er udskudt til næste møde. 

Restanceliste startes der med at formindske og rykkere udsendes nu 

Banebooking 

Det er endnu ikke lykkedes at finde et system, der kan det vi gerne vil. Lena har fundet 
et system der hedder hal-booking fra Globus Data 
(https://www.globusdata.dk/halbooking.asp) Vi tager det med som punkt på næste 
møde.  

 

Næste møde 

Aftalt d.4 september kl.17.30 

 

https://www.globusdata.dk/halbooking.asp

