
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 23. marts 2015 
 

Deltagerer: Guy Rubaudo, Mia Trustrup og Pia Bagger 
 
 

 
 
 

Opfølgning fra generalforsamlingen  
Forslag om deltagelse i Gladsaxe Løbet søndag den 7. juni 2015 kl. 10.30 fra Glad-
saxe Stadion (se mere på www.gladsaxeloebet.dk). Bestyrelsen besluttede, at bakke 

op om idéen. Pia får lagt det på hjemmesiden med tilmelding senest 20. Maj til Mia, 
så betaler klubbens tilmeldingsgebyret – dog er kravet, at man løber i klubbens trøje. 
 

Forslag om oprettelse af en Facebook klubside. Bestyrelsen vil gerne se på fordele og 
ulemper. Vi tager det op med holdlederne, når vi holder møde med dem i forhold til 

hjemmesiden. 
 
Referat fra bestyrelsesmøder til hjemmesiden – kommer på hjemmesiden fra marts 

2015. 
 
Tøjkøb 

Senest onsdag skal 7-mands have betalt for privattrøjer. Mia køber et sæt overtræks-
trøjer i rødt og en bøtte harpiksvask. I serie 1 skal der være nummer foran i hånd-
bold. 

 
Facebook gruppe 
Klubbens logo mv må ikke bruges på hold-facebooksider. 

 
Årsmøde i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe 
Den 13. april 2015 - Guy deltager. 

 
Gladsaxedagen den 23. august 2015 
Vi låner målbanner med Nicklas Landin i HRO og tilbyder aktiviteten: ’Scor på Nicklas 

Landin’. Vi låner bordfodbold eller bruger vores eget og tilbyder aktiviteten: ’Vind en 
fodboldkamp’. 

Guy sørger for tilmelding til Gladsaxe Dagen til kommunen. 
 
Mini-sponsorater 

HRO har udsendt folder med mulighed for at klubberne kan søge sponsorer, der ud-
løser penge ved at medlemmerne bruger betalingskort. Det vil kræve, at vi finder 
sponsorerne, så vi gør ikke brug af det lige nu. 

 
Idrættens Dag 
Idrætsanlæggene holder en aktivitetsdag den 7. Juni på Gladsaxe Stadions område. 

Vi har meldt fra, da det ikke er vores målgruppe.  



 

Håndboldårsmøde  
Lørdag den 18. april 2015, men vi kan ikke deltage – Guy melder afbud. 
 

Fodboldstævne 
Lørdag den 30. Maj holde klubbens fodboldstævne for veteraner og superveteraner 

for hold fra de to holds egne rækker. Invitation sendes ud snarest. Pengepræmie-
pulje. Selv dømme kampene med egne dommere. Peder Stig og Buster er organisati-
onskomite. Salg af mad og drikke etc. Der skal nok to baner til.  

 
Økonomi 
Opgørelse udsendt – ingen uforudsete udgifter. 

 
Automaten og køleskab 
Automaten er fjernet, vi skal købe et køleskab, lås skal sættes på og Peter S. Poulsen 

vil gerne ordne det. Holdledere skal have nøgle til og et vist opsyn. Kildevand skal vi 
ha.  
 

Skabe 
Vi skal have ryddet op i skabene, og smide alt gammelt ud. Spilletøj i den røde reol - 
Mia og Guy finder ud af, om det skal gemmes. 

 
Håndbold 

Søren Christensen bliver hjælpetræner næste sæson. Miks aftale skal forlænges efter 
1/4-2015. Guy og Mia optager forhandlinger med Søren og Mik. Søren skal have ad-
gangsbrik. Mia skaffer hans CPR. 

 
Damerne skal spille oprykningsspil til serie 1 den 18.-19. april 2015.  
 

Fodbold 
Sæsonen går snart i gang, og Peder Stig har lavet træningsoversigt til hjemmesiden i 
overgangsperioden. 

 
Næste bestyrelsesmøde 
Er aftalt til mandag den 1. juni 2015 kl. 18.30 

 
Referent: Pia 


