Referat af bestyrelsesmøde 13. september 2016
Afbud: Ronnie, Steffen, Søren, Erland Til stede: Stig, Mick, Lene
1. Økonomi
Der indgår løbende kontingent for nye medlemmer. Indestående er ca. 18.500, heraf 12.718,21 hensat
til crest. Der ligger en ubetalt regning vedr. 20 trøjer. Kontingent for 2017 forventes opkrævet
oktober/november. Vi skal huske at generalforsamlingsgodkende kontingent for børn på 100 kr. Blot en
formel beslutning.

2. Medlemsstatus
Der kommer løbende nye medlemmer. Vi er nu 94 medlemmer, herunder en række børn.

3. Status ift klubben/penyakontoret
Vi kan ikke komme til at opdatere vores medlemsliste, da penyakontoret er ved at skifte til en ny server.
Først var det august, så først i september nu er det sidst i september. Vi kan ikke få oplyst, hvad det har
af konsekvenser for medlemskort for 2017.

4. Klubtur
a.

Antal tilmeldte

Vi er 13 tilmeldte – der er medlemmer, der først kan give senere besked pga. vagtplaner m.v. Vi
laver en adresseliste med ud og hjemrejse, hotel og mobilnummer.

b. Hensættelser
Der er hensat 12.718,12 kr. til cresten, som vi ikke har kendt prisen på, men den koster ca.
3500,

c.

fællesmiddag i Barcelona

Udover cresten, er hensættelsen også til en fælles middag, indkøb af flag m.v. Når
kamptidspunktet kendes, søger Lene/Stig på nettet efter et sted, hvor vi kan spise. Når vi
kender prisen, beslutter vi, hvor meget penyaen betaler. Vi søger et sted i mellemprislejet med
spansk/middelhavsmenu. Der ligger centralt enten i forhold til hvor vi bor eller på vejen (central
metrostation) mod stadion

d. General update på crest
Søren har sendt billeder af cresten, og det er også lagt på FB. Afventer information om tid og
hvem fra klubben der deltager.

e.

Tilbagemelding til FBgrupperne

Vi skal især til den åbne gruppe lave en eller flere opdateringer fra turen, især besøget på Camp
Nou, Cresten og kamp.

f.

Hensættelser

Ubrugte midler fra hensættelse til crest og barcelonatur går retur til klubkassen.

5. Arrangementer frem til årsskiftet  Clasico, julefrokost, evt. CL kampe.
Vi blev enige om, at Clasico, og centrale CLkampe skal markeres. Kampen mod Espanyol kunne også
markeres. Evt. med at penyaen giver en forfriskning i hver halvleg. Vi talte om, at der afsættes et beløb
som bruges på de fremmødte. Julefrokosten fastholder vi, også med den betaling fra penyaen, som der
hidtil har været.

6. Mulig for afdelinger andre steder (kigge på medlemslisten)
Lene fortalte, at vi har medlemmer i flere store byer og vi kunne kontakte dem og høre hvordan vi kan
hjælpe/støtte dem i deres områder. Tages op på et senere bestyrelsesmøde – Lene laver et oplæg.

7. Merchandise – visitkortreklame
Lene og Erland har tidligere talt om, at ’reklame’ i visitkortstørrelse kunne give flere mulighed for at dele
disse ud ved forskellig lejligheder, de er lige til at putte i lommen frem for vores A5flyver. Stig/Mick taler
med ham, der lavede trøjerne. Vi skal have lavet flere penyaflag – bl.a. et som skal med til kamp hvor vi
skriver på, hvilken dato, modstander og resultat.

8. Fremtidige klubture
De blev drøftet, at vi fremadrettet kan fortsætte med at hensætte et beløb til et fælles arrangement i
forbindelse med en fodboldtur – evt. hvert 2. år.
Referent: Lene Hastrup

