04.08.2020
BS møde – tilstede Henrik, Roy, Martin, Knud og Susanne (ref) afbud fra Claus.

1. 2. div 2020/2021 – hvilken pulje er vi kommet i og hvad betyder dette?
1. Pulje Øst, om end en sportslig svær pulje – dvs. nr. 2-6 spiller 1 division light, 7-10 ryger i 2.
div., 11-14 ryger i danmarksserien. Der spilles i alt 26 kampe, og der er 14 hold i hver pulje.
(første kamp spilles om 4 uger) Sæson strukturen i 21/22 har man en landsdækkende
holdstruktur, med 12 hold. Afsluttes med et slutspil.
2. Økonomi
1. Økonomien omkring første herre senior, styres via Knud.
2. Lige pt. 31.7.2020 vil der være et lille plus.
3. Sponsor
1. fortsat manglende
2. afventer fortsat bander – Henrik er på opgaven. (Sjøbeck, Danske Bank, Trafikhjørnet,
Holdberg Fenger er under bestilling)
3. Knud nedsætter et sponsor hjælpe udvalg – har et par stykker han vil spørge.
4. Status - Børn/unge afdelingen.
1. FCK projektet giver os rent sportslig hjælp til vores forældre trænere, men uddannelse og
udvikling.
2. møde blandt årgangskoordinatorerne d. 11.8 – ift. Information, og opgave fordeling.
5. Bestyrelse sammensætning.
1. pt. er status at vi i BS alle fortsætter.
2. Henrik husker Claus på at vi skal huske GF.
6. Banefordeling kommende sæson
7. Vanløse Cup –
1. afholdes d. 12.9.20 Martin/Roy og Susanne deltager på hver deres vis.
8. Opvisningsbanen – Kunst (udgår)
9. Jubilæum status (udgår og genopstår på næste BS/ Henrik kontakter Brian mhp. Status)
10. Claus stilling (her deltager Claus ikke)
1. Claus har opsagt sin stilling, han vil dog fortsætte i funktionen indtil ny løsning er fundet.
1. Vi skal have lavet et nyt stillingsopslag. (Knud/Susanne sparre og laver et udkast)
11. Mødedato for ”hvilken forening skal VIF være”
1. Vi ønsker alle at afsætte tiden til en vision for klubben dag, samt deraf fødte
”funktions/rolle”fordelinger. Vi mangler et organisationsdiagram. (Knud laver et udkast for
hele klubben, Susanne laver et organisationsdiagram for børne sektionen)
12. Evt.
1. til næste BS – Julekalender, Julebanko, og vinterplan skal iværksættes.
2. ang. Indkøb af mål, vi afventer fortsat en løsning på hvor vi kan opbevare disse, som det er
lige nu kræver KBH kommune leje for denne opbevaring – vi ser på en anden løsning. Hvis
dette fungere indkøber vi mål.

