Bestyrelsesmøde Penya Barcelonista de Copenhagen
Tirsdag den 22. Oktober 2013 kl.18:30
Østerbrogade 112, 2100 København Ø
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På mødet var følgende deltagere:
Søren Skov
Erland Jacobsen
Emil Dyrvig
Bo Sahl Christensen
Vivi Sejrsen
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1) Beslutning ang. Samarbejde med FCBarcelona.DK – Vi melder retur at vi gerne vil samarbejde. Men
at vi pt afventer situationen ang. de nye Penya kort fra klubben og vi vil afprøve denne løsning før
vi begynder medlemshvervning i større stil. Søren melder retur til FCBarcelonaDK.
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2) Årets gang:
Grill hos Erland vi griller ude, spiser inde,

nærmere info følger

El Clasico på lørdag, Søren bestiller borde, Vi efterlyser medlemmer til at komme mellem kl 16-17,
der skal pyntes op og holdes borde. Evt. : Tipskonkurrence / odds konkurrence- andet? Emil
donerer spiller trøjer . Erland sætter opslag på Facebook
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3) Status: Penya kort situationen – og vores beslutning:
Der er forsinkelser fra Penya kontoret på udstedelse af kort, - vi har ikke modtaget info eller kort.
Der udstedes kort fra Januar 2014, kun kort en gang årligt

!

Penya Barcelonista de Copenhagen fortsætter med at udstede kort til nye medlemmer (uden foto)
4) Ang.: Velgørenhed,

Vi efterlyser ideer på Facebook– foreløbig forslag: Penyaen efterlyser medlemmer som vil stille op
til en velgørenheds indsamling (gå rundt med raslebøsse) kunne være til kræftens bekæmpelse eller
andre formål. Hvis dette forslag vedtages, er Søren Tovholder
Give ”Jesper (der har en sygdom der gør han ældes hurtigt)” en mulighed for at enten få en gave
fra klubben/ hvis dette forslag vedtages, vil Emil være tovholder
Sende Unicef DK et symbolsk beløb (kan man gøre hvert år) på DKK 1899,- (det har de bl.a. gjort i
Norge)
– andre forslag - ? –
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5) Julefrokost
Besluttet at afholde julefrokost Lørdag 7.dec – kl 16.00 ? Vi bestiller mad udefra til ca. DKK 100,-/
per person? – Søren tjekke priser- Julefrokosten afholdes på Jemtelandsgade 3. sal, på Amager- /
Prisen pr medlem 100, er incl. Snaps, mad og vin. Penyaen sponsorerer således Snaps og vin
(Lennart, kan du stå for indkøb af vin og øl?) – Festudvalg skal søges til udsmykning og
konkurrencer, evt. via efterlysning på FB. Vi har fået forhånds accept fra Jonas W. at Jonas, Brian
m.fl. spiller et nummer.
Indbydelsen via Facebook og mail .- Erland står for dette?
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6) Vinsmagning, er ikke afholdt endnu. Et arrangement som Joachim og Søren skulle stå for. Søren
taler med Joachim om det skal gennemføres eller aflyses
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7) Andre events ?- Der kom ikke andre forslag på bordet
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8) Tur til Barcelona – Søren kommer med oplæg, til starten af 2014? Søren tager selv afsted og vil
sætte et opslag på Facebook gruppen, for at høre om der er andre der vil med?
9) Evt.: Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook for World 3 Penyaer:
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World 3 bestyrelsen v. Lasse Blaugrana No, har henvendt sig med spørgsmål om hvem hos os der
skal have adgang til denne gruppe, Bestyrelsen er enige med World 3 bestyrelsen, at det er
Præsident og sekretær der har adgang til den lukkede gruppe. Vivi melder dette retur til Lasse.
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Erland- har indbetalt 200 til google og vi har fået mulighed for at bruge 600, af dem – Søgeord er
nu lavet om- liste med søgeord forevist. Erland har et forslag om annoncer på Facebook, vi kan
forsøge ifb. med El Clasico !Bestyrelsen giver Ok til at bruge et par hundrede kroner til dette ifb.
med den opkommende kamp
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Spørgsmål fra Erland ang. Genoptryk af Flyers til El Clasico- - hvem kan printe? Søren prøver at
printe og tage med på lørdag. Fremtidig evt. Lennart kan indhente priser på tryk ude i byen.

!
!

Formand indkalder til næste bestyrelses møde.
Dette møde hævet.
Penyaen så CL Milan-FCB.

