
 
 

Bestyrelsesmøde 4.juli 2018 kl 1830 
 
Dagsorden: 
 

1. DS holdet 
- Vi bibeholder hele truppen og der er et par forstærkninger på vej 
- Klargøring af baner i kommende sæson skal deles ud til holdene 
- Bolddrenge til alle kampe 
- Sende mail til Kai og Søren ang. Siddepladser  fremtiden. (CBF) 

2.    E-sport 
 - Ikke noget nyt men vi er stadig i gang, måske opstart 20 August. 
3.    Ref. vedr. Møde med kommunen og Wiuff 
 - Ref. er sendt til og fra kommune 
4.    Ishøj Idrætsråd – Brian Pirmo 
 - Han skulle være foreningernes mand, vi følte på mødet ang. Salg at han flere gange 

forsøgte at skabe en konflikt og var 100% på kommunen og Wiuffs side. Brian har på 
ingen måde kontaktet os for at høre vores sag inden mødet. Vi undersøger mulighed for 
en klage over ham. 

5.    Klubhus 
 - Klubhus er ikke overdraget endnu og vi kan ikke komme ind på Søvej da de har 

skiftet låsen. 
6.    Mobile Pay – 26361 
 - Er ved at blive aktiveret til cafeen  
7.    Housewarming 
 - Bliver den 11. August, invitation er på vej (CBF)  
8.    U14 - evt. bare et kort ref. fra møde med Okse 
 - MK, AU og CBF finder en løsning for holdet. 
 - Nyt tøj er bestilt 
9.    Kontrakter med spillere 
 - Der kommer kontrakter til DS-spillerne og vi ser på mulighed for U15 
10. Møde med Julie Jensen klubrådgiver 
 - Inviteres til næste BM (CBF) 
11. Ny Get2Sport medarbejder 
 - Der skulle være ansat en. 
12. Budo sportskarate Ishøj 
 - Vi arbejder på at få dem ind under Ishøj IF som en selvstændig enhed, CBF har frit 

spil. 
13. LFC fodboldskole 
 - Vi vælger at vente til vi er længere fremme i klubben. Vi siger de gerne må vende 

tilbage næste år. (KH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. Academy 
 - Det var i vores øjne en succes, flere har meldt positivt tilbage. 
 - Der skal 1 træner til 10 børn fremover og gerne i 2 hold morgen/eftermiddag. 
 - Vi holder prisen da det er fair, vi skal holde 2-3 stykker om året. 
 - Evalueringsskema skal sendes og mulighed for ønsker til fremtiden. 
 - Trænerne skal have tøj 
 - Micro Academy for 5-8 år ca.  
   
 
15. Materiale situation 
 - Fritvalgskontoen er tom 
 - Vi mangler ikke noget pt. 
 
16. Sponsorer 
 - CBF skal lave oplæg til storsponsor  
 - JC har styr på MaxBurger 

 
 

 
Deltagere: 
 
Allan Uttenthal (AU) 
Murat Kütük (MK) 
Christian Bødker Forsberg (CBF) 
Kim Herskov (KH) 
Jimi Christensen (JS) 
Benny Kelstrup (BK) 
 
 

- SAMMEN ER VI STÆRKERE - 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5/9 2018 kl. 18:30 i Ishøj IF´s bestyrelseslokalet 
 

 
 
 
  


