
 

 
Bedre baner – bedre bold 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 28. august 2019 kl. 14.30 

Dalsvinget 13, 4200 Slagelse. 
Middag kl. 18.00 

 
 

Mødedeltagere: 
Thomas H. Jørgensen (THJ), Christina Hoff (CH), Jørn Jensen (JJ), Brian Vindahl (BV), Lars Olsen (LO), Sten 
Bartelsen (SB), Henri Poulsen (HP).  
 
Afbud:  
 

Nr. Emne Bemærkninger/Referat 

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
(19. juni 2019) 
 

Godkendt 

2 Økonomi – status  
 

Status på Mobilepay? 
Det vil koste 1.000, - kr. i oprettelse og herefter 0.75 kr. for 
de første 2000 transaktioner. 
Brug af mobilepay kan generere mere arbejde for 
kassereren, afhængig af hvor mange der vil benytte denne 
betalingsform.  
Vil prøver det af. 
 
Jørn gennemgår økonomien, mange penge er gået tilbage 
til medlemmerne i år, dette er bestyrelsen meget tilfreds 
med.  
Status: 
Indtægter 450.072,76 kr. 
Udgifter 391.709,95 
 
 
 

3 Medlemmer - status 
 

215 medlemmer 
25 nye medlemmer siden årsskiftet, det er over hvad vi har 
sat som mål. 
 

4 Status uge 2 

 

Der er styr på programmet 
Det sendes ud omkring uge 42 
Ansvarlig Thomas/Christina 
 

5 Status på Facebook 

 

På seneste møde i juni blev der snakket om muligheden 
for, at vi var klar i august. 
Brian opdaterer bestyrelsen på fremdriften: 
Facebook siden er klar ved næste nyhedsbrev. 
Siden går i luften mandag d. 23. september. 
Ansvarlig Brian 
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6 Status på banetestkursus 

 

Hvad er status på banetestkurset? 
 
Der er enighed i bestyrelsen om at der skal sættes gang i et 
AMU-kursus i banetest. 
Ansvarlig Steen og Brian sætter sig sammen og arbejder 
med et oplæg til bestyrelsen, som sendes til bestyrelsen 
inden næste bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2019, hvor 
oplægget drøftes. 
  

7 Arrangement i Svendborg/Temadag for 
sponsorgruppen 

Thomas opdaterer bestyrelsen: 
40 medlemmer og 11 sponsorer deltager, i alt 60 personer. 
Christina deltager fra torsdag eftermiddag 
Som udgangspunkt havde vi et ønske om flere deltager, 
men vi egentlig tilfredse. 
Der har været mange arrangementer op til dette 
arrangement og det kan være svært for folk at få fri til alt.   
Ansvarlig Thomas 
 
Hvem kommer til sponsor temadagen om fredagen? 
Det afholdes møde med sponsorerne fredag mellem 9 og 
12. Herefter fælles frokost med de øvrige deltager og alle 
deltager i det sidste indlæg. Dagen afsluttes kl. 14. 
Ansvarlig Christina og Thomas 

 
8 Arrangementer generelt 

 

Kommende arrangementer: 
- 19.-20. september 2019 i Svendborg. (Thomas) 

- 29. oktober 2019 i Odense. KFUM (Lars Olsen) 

- 27. november 2019 i Odense. Odense Boldklub OB 

(Lars Olsen) 

- Uge 25, 2010 ”Sparke dæk” i Helsinge, (Brian) 

9 Bestyrelsen efter generalforsamling 2020 

 

Knud Høgh Rasmussen, Kolding Kommune stiller op til 
posten som kasserer.  

10 Evt. - herunder næste møde   

 

Næste møde: 
Onsdag d. 30. oktober 2019 i Odense. 
Restaurant Næsbyhovedskoven kl. 10:00 med morgenkaffe 
og frokost kl. 13, Christina har bestilt.  
 
Der er et ønske om at få gang i regionsgrupper. 
Pt. Har Lars og Thomas fået lidt gang i Nordsjælland, 
Men vi vil gerne havde gang i grupperne i hele landet. 
 
Det aftales at prøve at spørge: 
Knud Høg i Kolding 
Carsten fra Hobro 

 


