Første bestyrelsesmøde
indsendt 25. maj 2014 23.19 af René Klindt [ opdateret 25. maj 2014 23.19 ]

Tid & Sted: Tirsdag d. 1. april, kl. 19:45-21:00 hos Ken.
Deltagere: Tina, Mette, Rikke, Per, Lars, Jakob, Ken (- Karen forhindret).

1. Kort introduktion - rundt om bordet, evt. med status siden sidst
Ken: Kommunens idrætskonsulent er kort informeret på mail om at stiftende GF er afholdt.

2. Actionliste og tidslinje - kort fælles overblik
Alle: Rækkefølge er betinget af "hønen eller ægget" - derfor: Vi starter med at kontakte DBU for at afklare process og
værktøjer til medlemsregistrering og start af ny klub, og parallelt tale med Kommunen om rækkefølge i formalia, ud
fra nuværende tilkendegivelser. Derudover starte på de praktiske ting, vi kan gøre allerede som f.eks. CVR,
bankkonto m.m. i det midlertidige klubnavn (DMAP 2014).
Tidslinje - tænkes som "april-september", men med fokus på de nærmeste to måneder, frem til endelig holdtilmelding
skal foretages senest d. 1. juni.

3. Formalia i forhold til registrering hos hhv kommune, folkeoplysning og DBU.
Alle: Referat fra stiftende GF blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer samt GF-referent. Videre process drøftes
denne uge med Kommune og DBU respektive.

4. Medlemsregistrering - herunder betalingssystem o.lign.
Jakob + Tina taler med DBU om dette. Overvejer tilkøb af økonomisystem til kluboffice samt eventuelt
betalingsservice.
Ken hører hos kasserer i boldklub i Holte hvad deres samlede erfaring er.

5. Klubnavn og farver på spillerdragter
Ken: Konkurrence for navn er allerede igangsat, og vi kigger på navneforslag på næste bestyrelsesmøde.
Alle: Spiller-dragt modeller og farver drøftet kort - erfaringsmæssigt foretrækker pigerne sorte shorts. Dertil hørende
sorte strømper vil lette omkostninger til udebanesæt.
Men det må komme endeligt an på definition af "standardfarver" og afstemning blandt medlemmerne. Ken kontakter
sponsorudvalg for at få præciseret betingelser for at kunne starte konkurrencen.

6. Kommunikationsplan internt-eksternt
Rikke udarbejder forslag til samlet plan, og i første omgang et udkast til en pressemeddelse, der sendes til
bestyrelsesmedlemmerne for endelig godkendelse, herefter orienteres HVB inden offentliggørelse.
Lars tager dette med i kommunikation med HVB ledelsen.

7. Udvalg, endelig udmeldning + fordeling af opgaver, bl.a. fra punkt 1.-6.
Punkter og interface til udvalg fremgår af to-do liste. Ud over de allerede drøftede er de vigtigste: Sponsor-oplæg
(Per+Mette), Dato og afvikling af ekstraordinær GF i juni for alle medlemmer (Per), Udkast til dagsorden for Sportligt
udvalg (Jakob).

8. Eventuelt inkl. at aftale næste møde
Næste møde er aftalt mandag d. 7/4 kl. 19 på Havnevej 3 (Forumadvokaterne).

