Penya Barcelonista de Copenhagen
Bestyrelsesmøde 4. september 2018
Dagsorden

1. Opsamling fra generalforsamling
a. Det blev aftalt, at der udsendes information om betaling af kontingent med frist
den 1. oktober 2018. Der foregår en skriftlig høring i bestyrelsen om ændring af
kontingentstrukturen, så kontingent fra og med 2019 fortsat er 200 kr. hvoraf de
100 betragtes som indmeldelsesgebyr. Betales kontingent ikke efter 1. rykker skal
der ved genindtræden betales indmeldelsesgebyr igen. Kontingentet er halvt for
børn og kontingent er fortsat det halve fra 1. april til 1. oktober.
2. Sammensætning af bestyrelsen og fordeling af opgaver
a. OAP er opdateret, de bruger ikke samme betegnelser som os, og det retter vi ind
efter. Lene opdaterer bestyrelsesoversigten, og den lægges på hjemmeside og FB.
b. Opgavefordelingen blev gennemgået og opdateret og fremsendes sammen med
referatet.
3. Medlemsstatus, Opdatering af OAP og GDPR
a. OAP er opdateret, men der er ikke foretaget ændringer ved flytning m.v. Lene
opdaterer OAP så den passer med de oplysninger vi har på vore medlemmer

b. GDPR vi skal være opmærksom på, hvordan vi opbevarer persondata.
Medlemslisten ligger på et fælles drev og i udgangspunkt må vi kun gemme gamle
medlemslister i 6 mdr. Vi regner ikke med, at datatilsynet vil tjekke os.
4. Økonomi
a. Velgørenhed - Ecco Walkathon, Vi har ikke godkendt betaling af gebyr, men gør det
gerne, hvis Barcatrøjen vises i forbindelse med deltagelse
b. kamp mod hjemløselandsholdet, vi melder tilbage til ombold, at vi gerne spiller den
11. oktober kl. 17.00. Der er tale om 1 kamp på 2x7 minutter med 4 mandshold og
flyvende udskiftning. Det foregår i Brøndby. Event slås op – idet vi samtidig
overrækker de 2000 kr. som vi bevilgede på generalforsamlingen. Ombold vil også
gerne gøre noget ud af det. Vi anbefaler at så mange deltager (og ta gerne familien
med) og bruger noget af vores sparsomme tid på dette gode formål.
5. World Penya
a. Fancup opslag på FB samt egne hjemmeside og sociale medier En der har deltaget i
fancup må gerne lave et skriv om dagen, kampene og placering. Lene oversætter og
lægger det på World Penya samt på vores FC og hjemmeside. Husk også at få
videreformidlet billeder.
b. Penyakongres Der har været kongres, et medlem af bestyrelsen er blevet
ekskluderet – referat med bilag lægges ud på slack
6. Valg af klubsted - møde Nima
a. Nima kom og fortalte om sine intentioner og ønsker. Han vil gå ”all in” på, at Rosies
bliver det officielle Barcasted. Der var masser af luft og intet reelt indhold. Det
besluttedes at vi samler erfaring frem mod jul, og udvælger 1 kamp pr. måned, hvor

vi vil være til stede, og gøre lidt ud af det. Der laves event til Classico den 26.
oktober. Erland taler med Lennart om mulighederne på Boothleggers.
7. Aktivitetskalender
a. særligt fremmøde min. 1 gang om måneden (fx alle CL kampe) Der er lavet en
oversigt, man melder sig på. Vi udvælger højprofilkampe til ekstra markering/event
såfremt de ikke ligger sent på aftenen, der laves event til alle CL-kampe. Når vi
kender Copa-programmet vurderes det, hvornår der er sæsonafslutning. Der laves
særevent til Classico i 2. halvår
b. Arrangementer for resten af året - julefrokost m.m. Det blev besluttet, at julefrokost
afholdes den 24. november 2018. Stig og Jakob er tovholdere.
c. Barcelona tur 2019 Det besluttes i forbindelse med julefrokosten, hvornår turen til
Barcelona bliver.
8. Merchandise - idéer
a. Der blev vendt flere muligheder, f.eks. et banner vi bruger sammen med vores flag.
Lene undersøger prisen. Der lægges op til at der tages en snak i forbindelse med
julefrokosten.
9. Eventuelt
a. Intet

