PB Copenhagen Bestyrelsesmøde kl.19:30 d. 7. oktober 2015 hos Erland

Til stede:
Søren, Erland, Lene, Stig, Mick, Bo H (måtte dog gå lidt før mødets afslutning) og Bo C
Ordstyrer:
Søren
Referent:
Bo C
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastsættelse af datoer for events resten af året
Ansvarsområder i bestyrelsen
Situationen med The Rusty Nail
Status økonomi
Status medlemmer
Status velgørenhed
Sociale medier
Merchandise
Evt.

1. Datoer
Generalforsamling: lørdag d. 21. november ifbm. El Clasico kl. 20.30  stedet ukendt pga. Liverpoolkamp
samme dag  måske på Sørens skole. Forventet starttidspunkt for generalforsamling kl. 18. Slås
sammen med Penyaens fødselsdag.
Julefrokost: 12. december på Sørens skole
El Clasico d. 3. april, muligvis sammen med vinsmagning. Det er Micks fætter der står for det og han
kommer gerne ud. Selve vinsmagningen er egenbetaling.
Sæsonafslutning ved den sidste kamp, bliver den 8. maj mod Espanyol, som egentlig er næstsidste
kamp.
Lene har været i snak med Peter Piil fra 6'eren om at han gerne vil holde et foredrag for medlemmerne.
Lene går videre med det, og vi overvejer om vi kan holde det i forbindelse med et andet event.

2. Ansvarsområder
Bo: Kommunikation, sociale medier og events
Erland er i tvivl om hvordan man får events til at nå ud til flere. Umiddelbart mener vi at events skal likes
og deles før det når bredere ud  informér også gerne medlemmerne om det. Kamp events skal lægges i
den åbne gruppe, mens GF, vinsmagning og lign. skal i den lukkede gruppe på FB.
Desuden talte vi om medlemsbestilling af billetter til Camp Nou. Der er 25% rabat og kan bestilles
gennem Søren pt., men han vil gerne af med området. Stig vil gerne have at vi informerer medlemmerne
på Facebook og under "om". Bo C overtager fra nu af bestilling af billetter til medlemmer. Søren
overdrager ham de relevante papirer/informationer, og det bemærkes at store kampe som el clasico,
(store) CLknockout og finaler o.l. kræver 1 års medlemskab for bestilling og at det kan blive nødvendigt
med lodtrækning. Dette skyldes tidligere erfaringer med utilfredshed blandt medlemmer.
Bo H er generel tovholder på events
Lene er kasserer og tager sig desuden af el clasicoarrangement til foråret.

Crest: Lene og Stig vil gerne tage sig af det. Vi skal i første omgang undersøge hvornår klubben kan
deltage/arrangere det. Erland foreslår at det bliver i forbindelse med Gamper, og det er der fuld
opbakning til. Vi aftaler at melde ud til medlemmerne så snart vi har en dato, men at vi ikke kan sørge
for hotel o.l. til alle, det må folk selv arrangere. Det kan dog være at vi vil benytte Airbnb.
Stig: Merchandise

3. Bar
Stig mener vi skal trække stikket til The Rusty Nail, og i stedet forsøge med den Glade Gris. Vi er dog i
tvivl om hvorvidt de viser alle kampe. Vi vil dog prøve at tilnærme os og finde ud af mulighederne
derinde. Mick kender barchefen og vil prøve at spørge ham om mulighederne. Desuden bemærkes det
at vi kan drage fordel af at Den Glade Gris allerede har en aftale med FC Barcelona Centralen.

4. Økonomi
Lene har ikke fået adgang til kontoen. Iflg. Erland er der pt. er små.12.000 kr., men som Lene påpeger
skal ca. 4.000 være henlagt til crest. Erland har desuden fået fjernet gebyret for vores konto.

5. Medlemmer
Pt. har vi 73 medlemmer og målsætning for sæsonen er 80, som vi mener at kunne nå bl.a. ved at poste
medlemsfordele såsom 25% rabat på kamp billetter, og evt. reklamere for vinsmagning.
Det diskuteres om vi kan knytte mobilbetaling til vores konto, så vi kan hverve medlemmer med det
samme. Erland vil undersøge muligheden for det, selvom det kan blive tricky med telefonnummer.

6. Velgørenhed
Lene og Søren ser nærmere på nogle muligheder som bl.a. indsamlinger og sponsorgaver til syge børn.

7. Sociale Medier
Lene foreslår at vi lægger ting ind i Penyaernes agenda på FCB.com: ting som fancup, julefrokost og
generalforsamling. Vi bør desuden bruge FCBs officielle app med info om hvor kampe vises i forskellige
lande, så snart vi har en bar.
Hvis på den Glade Gris, kan vi lave et samarbejde med FCB Centralen. Lene prøver at undersøge
hvordan man får flere til at se event opslag (som også blev diskuteret tidligere).

8. Merchandise
Stig foreslår at vi kontakter Nike om sponsorgaver, da han selv har lidt erfaringer hermed og en kontakt.
Stig har fået lavet en polo med Penya logo til 304 kr. og der forslås desuden tshirt, evt. hættetrøje. Stig
får fremstillet en fremvisningstrøje som penyaen betaler for. Lene vil opdatere vores png filer.

9. Evt.
Intet at bemærke.

