Bestyrelsesmøde 1.Marts 2018 kl 1830
Dagsorden:
1.

Bordet rundt:
- Intet nyt er godt nyt

2. Økonomi
- Regnskab for 2017 er afsluttet og vi går ud med et overskud på 6.706 kr.
- Kontingent ruller stille ind og vi har stadig 81.000 kr udestående.
3. BSI samarbejde
- MC og MK har haft møde mde BSI og de spørger ind til et samarbejde.
- BSI har mange gode kontakter som blev fremlagt.
- Bestyrelsen har stemt det ned da det er ikke tid til det nu.
4. Sponsorer
- Der er i 2018 ikke alle som er på plads endnu.
- CBF sørger for alle sponsorer lander i 1 excel ark
- MK og CBF har styr på sponsorer
5. Klubhus/kunstbane
- MK og CBF har møde med kommunen den 8 Marts, herefter er vi alle klogere.
6. Ishøj IF Academy sommerferien
- Vi ønsker en “ordentlig” fodboldskole da vi ikke mener at DBU’s er god nok.
- KH, har lavet et super oplæg og det bliver anonceret i denne uge
7.

Stævner sommerferien
- En stor turnering med deltagelse af 4 årgange til at starte med, MC arbejder videre med sagen. Ishøj super cup
- U10,11 12 til at starte ca 64 hold i alt.
- Bliver lagt ca. Uge 32 +-

8. Kluboffice
- Efter kæmpe arbejde af LN, MC og MK har CBF kunne få alt ordnet i KO, nu skulle alt være up to
date næsten.
9. Materialer tøj mm. Unisport
- Der er styr på materialer og der er ved at blive sorteret til div hold
10. Futsal
- Vi oprettet en Ishøj IF Futsal nye klub vedtægter bliver sendt til kommunen.
11. Generalforsamling
- Der indkaldes til den 4/4 kl 1930 i hjørnelokalet
- Følgende på valg, CBF, RS, GH
- CBF laver indkaldelse
- Vi indstiler til en 7 mands bestyrelse

12. EVT
- Vi bliver forhåbentligt godkendt på næste 2xI
-

Deltagere:
Rune Steinfath (RS)
Allan Uttenthal (AU)
Jimi Christensen (JC)
Murat Kutuk (MK)
Christian Bødker Forsberg (CBF)
Kim Herskov (KH)
Muzaffer Celik (MC)
Afbud:
Lisbeth Nielsen (LN)

- SAMMEN ER VI STÆRKERE -

Næste bestyrelsesmøde afholdes Onsdag den 4/4 2018 kl. 18:00 i Ishøj IF´s bestyrelseslokalet

