Bestyrelsesmøde Penya Barcelonista de Copenhagen
tirsdag d 12. august kl 19:30 på Italiensvej 10, 1.th hos Søren Skov
Deltagere inviteret – og status på svar:
Søren Skov SS - ja
Erland Jacobsen EJ - Ja
Emil Dyrvig ED - Afbud
Lennart Storgaard LS - Ja
Vivi Sejrsen VS - Ja
Bo Sahl Christensen BSC - Ja
Lene Hastrup LH - Ja
Referent: Vivi Sejrsen VS
Dagsorden:
1. Regnskab – status (hvad står der i banken –og hvor mange medlemmer har vi)
2. Hvad skal pengene bruges til?
3. Aktiviteter 2014/15 – herunder fødseldags fest
4. World Penya Kongres 2014 – EJ og VS deltager fra bestyrelsen – Ida deltager under “Other”.
Bestyrelsens indstilling til World Penya kongressens udsendte “KeyNotes” – Hvad vil bestyrelsen
anbefale at stemme?
5. Penyakort
6. Velgørenhed
7. Merchandise – status og fremtiden
8. Evt.

AD:
1. Regnskab – status
Der står 6.656,12 kr. på kontoen
Vi har pt 53 medlemmer
2. Hvad skal pengene bruges til?
● 3.000 DKK bliver afsat (øremærket) til Penyaens Crest. Målet er, at spare op til at få lavet
et Crest, som kan være klar til Penyaens 5 års jubilæum (August 2016). Det er planen at
Penyaen arrangerer en fællestur til Camp Nou hvor vores Crest skal hænges op.
● Indkøb af et banner til Penyaen (til at medbringe til events).
● Aktiviteter til medlemsarrangementer – se nedenfor
3. Aktiviteter 2014/15 – herunder fødseldagsfest
Vi fejrer vores 3 års fødselsdag søndag d. 31. august
Foruden vores medlemmer, vil vi også invitere vores venskabsklub Betis til fødselsdagsfesten.
Arrangement forslag:

Vi mødes kl 17:00 til grill, hygge og spil i Ørstedsparken. Vi går på Bootleggers bagefter og ser
Villa Real – FCB kampen.
Penyaen giver vin/øl/vand og tilbehør. Medlemmer medbringer kød.
Bo spørger Ida om hun vil lave en fødselsdags lagkage.
Lene er tovholder på dette arrangementet
Søndag d. 23. november afholder vi ekstraordinær generalforsamling på Bootleggers.
Evt. ser vi efterfølgende hjemmekampen mod Sevilla. Nærmere info /agenda følger.
Julefrokost - Afsæt lørdag d. 13. december. Vi melder detaljer ud senere.
OBS: Medlemmer er også meget velkomne til at komme med forslag til yderligere arrangementer.
4. World Penya Kongres 2014 – EJ og VS deltager fra bestyrelsen. Ida deltager under “Other”.
Bestyrelsens indstilling til World Penya kongressens udsendte “KeyNotes”:
Vi anbefaler at der stemmes om hvert af de følgende emner:
1: Den nye Penya Organisationen: Bestyrelsen synes det er en god ide, og anbefaler et: Ja
2: Hvor ofte skal World Congress meeting finde sted: Bestyrelsen kan acceptere at der afholdes
kongres hvert andet år (når organisationen er på plads og procedure er etableret). Det afhænger
helt af økonomien. Hvis der er økonomi til at mødes hvert år, så er det ok.
Det sociale element er også ret vigtigt – at man mødes med andre penyaer
Forslag: Hvis World Congress afholdes hvert andet år, så kan føderationerne mødes med deres
medlemmer, det modsatte år. Hermed tilgodeses det lokale sociale samvær samt det vil give
penyaerne mulighed for at drøfte strategier og udarbejde forslag til World Congress mødet.
Forslag: Hvis ikke alle penyaer har råd til at rejse til Barcelona til kongressen, så burde vi få
etableret et stemmesystem, således at alle har mulighed for at bidrage med deres stemme.
3. Evt. mødes et andet sted end Barcelona? Bestyrelsen er enstemmig enige om at mødested for
World Congress er Barcelona. Det er her vores klub holder til, her på hjemmebanen vi kan mødes
med vores hold og her alle omgivelserne er vigtige for vores fælles oplevelse af klubånden.
5. Penyakort
Fremadrettet bliver de midlertidige medlemskort sendt med velkomstbrevet - til selv at printe ud.
6. Velgørenhed
Lennart vil undersøge mulighed for at Penyaen inviterer 4 handicappede personer (muskelsvind) til
en Brøndby kamp.
Vi undersøger mulighed for at lave et samarbejde med Unicef.
Vi undersøger mulighed for at tilbyde penyaens arbejdskraft/ekspertise til velgørende formål.

7. Merchandise – status og fremtiden
Vores udbud fremgår af hjemmesiden.
Fremtid – sorte T-shirts. Vi er ved at undersøge prisen for 1 stk. i god kvalitet med brystlogo og
tekst på ryggen.
8. Evt.
Bestyrelsen afholder næste møde primo – medio oktober (i.fbm. CL kamp) Når kampprogrammet
er fastsat, bliver datoen meldt ud af præsidenten.
Vi vil i løbet af efteråret afprøve Bootleggers som mødested for Penyaen i forbindelse med viste
FCB kampe på TV. Bootleggers ligger centralt i forhold til Nørreport station og metroen. Vi håber at
den mere centrale placering medfører at flere Penya medlemmer dukker op til kampene.
Link: http://bootleggers.dk/find-us/

Nærmere info følger når kampprogram er fastsat.

