Bestyrelsesmøde Penya Barcelonista de Copenhagen
Onsdag 05. Marts 2014, kl. 20:30
Rosenørns Allé 47B, 1970 Frederiksberg C
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På mødet var følgende deltagere:

Referent:

Søren Skov
Erland Jacobsen
Emil Dyrvig
Lennart Storgaard
Vivi Sejrsen
Bo Sahl Christensen

SS
EJ
ED
LS
VS
BSC

Vivi Sejrsen

VS
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Foreløbige punkter til dagsorden (SS):
1. Årets gang
2. Merchandise
3. Velgørenhed
4. Ambitioner for PB Cph
5. Samarbejdspartnere
6. Bestyrelsen til valg – genopstiller alle?
7. Evt.
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AD 1: Årets gang :
August: Deltagelse i FCBarcelona Camps for unge i DK (SS)
Penya konference i Barcelona (VS)
September: Grill aften på Amager Strand (SS)
Oktober: Udsendt forslag til Penya medlemmer om en konkurrence til CL Milan kampen –
Præmien, en org. FCB trøje, sponsoreret af ED, Ingen tilbagemelding fra medlemmer
November: Penya tur til CL -Amsterdam (EJ og VS)
December: Julefrokost (SS)
Januar : ingen aktivitet
Februar: Tur til Barcelona – besøg hos PB Anguera (SS)
Marts : Generalforsamling: kl. 17-19, Århusgade 14, 2100 København Ø. Indkaldelse m.
dagsorden og regnskab udsendes særskilt. (Alle)
Efter generalforsamlingen går vi til Østerbrogade 112, for at samles til Tapas (Penya er vært)
før El Clasico. (Fra ca. 19.15 til kampstart– kampslut)
Tapas (bestående af ) – pølse-ost- brød- oliven (Emil og Lennart køber)

Bo og Ida laver tortillla / spansk kartoffel omelet
Søren spørge Chanette om hun vil lave humus og guacamole + køb af salsachips
Søren tager vin med (fra brylluppet) til generalforsamlingen
Vi forventer at 30 personer møder op til generalforsamlingen
NB: Da det ikke er rimeligt, at det er de samme personer der står for indkøb af mad til
fællesarrangementer - står Penyaen for dette arrangement.
De omkostninger der er forbundet med dette arrangement- bør derfor refunderes af Penyaen –
mod fremvisning af kvittering/bon.
Planlagte arrangementer:
April : Cup finale d. 16. april – Forslag modtages (skal vi have fælles spisning, konkurrencer
etc.)
Maj: Afslutnings barbecue i fælled parken – Forslag modtages (fælles picnic/grill-spil-fodbold)?
Ekstra: Penyaen giver en bif tur til en Spansk film – invitation følger
AD 2: Merchandise
På lager: Ca. 10 krus og 2 IPhone covers - Lennart tager med på generalforsamling
Ang. T-shirt – det bliver dyrere hvis man kun bestiller 2 af gangen –(ml 250 og 300 kr pr stk)
(dels fordi de skal være sorte og dels for at få mængde rabat skal man bestille over 100 stk. af
gangen)
Forslag: Få lavet 2 sorte T-shirt (M/K) – som vi kan medbringe til en kamp, så kan man
mærke kvaliteten. Samle ordre til eks. 1-2 gange på et år (eks ved sæsonstart).
Forslag: Efterspørge på generalforsamlingen om nogen har et netværk –hvor vi kan få det
produceret dem Under 300-/stk.
Spørgsmål ang. Flyers: Skal vi bestille flere? – Hvad har vi fået ind af medlemmer grundet
omdeling af Flyers –Registrer vi om vi får medlemmer via Flyers?
Svar: Ja, vi skal have flere flyers. Vi har ikke endnu lavet datafangst –spurgt hvor nye
medlemmer har set os. Det vil være en ide at gøre fremadrettet.
Ved bestillinger af varer- så er forslaget at der fremover kan afhentes bestilte varer på baren –
i åbningstiden. Fremgangsmåde skal beskrives og være tilgængelig på samme sted som
bestillingslisten.
AD 3: Velgørenhed
Økonomi – vi har knap 8.000 DKK i banken
Forslag til velgørenhed: (SS)- Muskelsvind –inviter unge med muskelsvind til en kamp til FC
Nordsjælland – Penyaen kan sponsorer ml DKK 1.000,- og 1.200,- til formålet.

Søren fik OK af bestyrelsen til fortsat at arbejde videre med den ide. Han skal bl.a. finde ud af
hvor mange der kan få gratis adgang til FC Nordsjælland- Evt. kan vi sætte en begrænsning på
5 deltagere, så deltagerne kan få lidt mere ud af vores sponsorat per person.
AD 4: Ambitioner for PB Cph
Ang. fremtidige samarbejde med FC Barcelona DK…Vi afventer stadig den nye kort procedure(incl. vores eget tryk/print af midlertidige kort). – Søren skriver igen til FCBarcelonaDK, at vi
vender retur til den nye sæson – Sep./ Oktober.
Vi skal have midlertidige kort printet ud og klar til El Clasico
Erland sender liste over medlemmer til Lennart, som printer midlertidige kort ud- og tager
med til El Clasico
Til næste sæson, skruer Bestyrelsen ned for blusset og planlægger kun at arrangere 4 årlige
arrangementer – Baggrund for beslutning : der er for få medlemmer der deltager
arrangementerne.
AD 5: Samarbejdspartnere
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Evt. NY Samarbejdspartner: Lennart og Greg har købt ny bar, som pt er under ombygning.
Forventer at åbne 4. april - 2014
Det vil blive til en Sportsbar på 3 etager – Der vil være go lyd- Vi kan reservere borde til Barca
kampe– Vi kan have vores ting til at stå der inde. –(OBS øverste etage kun 1 storskærm –
som på søndage vil vise bl.a. Formel 1)
AD 6 : Bestyrelsen til valg – genopstiller alle?
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Alle genopstiller–Bestyrelsen indstiller Søren til Præsident - Søren spørger Lene om hun stille
op som suppleant, og om hun vil være dirigent til generalforsamlingen.
Øvrigt ang. Generalforsamling: Dagsorden skal udsendes sammen med Regnskab / Emil vil
lave regnskab og budget klar og sende til Søren inden Lørdag.
Indkaldelsen skal udsendes senest søndag d. 9. marts kl. 12.00
Bestyrelsen har ikke forslag til vedtægtsændringer.
Palle efterspurgte på sidste års generalformsamling at Præsidentens beretning skal udsendes
sammen med indkaldelsen. Det er ikke den øvrige bestyrelses holdning, at beretningen skal
udsendes før generalforsamlingen. Præsidenten aflægger derfor beretning på
generalforsamlingen.
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AD 7: EVT
Hvis medlemmerne finder på et arrangement eller har forslag til velgørende formål, så kan de
kontakte bestyrelsen og spørge om Penyaen kan hjælpe med finansiering.
Bestyrelsen har modtaget mail med Spørgsmål fra Palle:

1) Antal bestyrelses møder? Der er kun referat på penya.dk fra juni -13.
SVAR 1: Bestyrelsen holdt møde d. 22-10-2013 – Referat udsendt til bestyrelsen d. 29-10 og
uploadet samme dag på google doc. Det blev ikke uploadet til Penya.dk – en forglemmelse.
Det vil blive uploadet sammen med dette referat.
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2) Samarbejde med fcbarcelona.dk? Har det båret frugt i form af en samarbejde? Eller FC
Barcelona.DK har afvist samarbejde?
Svar 2: Det fremgår af referatet fra 22-10-13 pkt. 1. Samt dette referat pkt. 4: Søren
melder retur igen, at vi gerne vil samarbejde. Vi skal dog først have opbygget en
procedure for håndtering af midlertidige medlemskort før vi starter på medlemshvervning –
vi bliver formodentlig først klar til næste sæson.
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3) Hvad skal Penya Blaugrana del Nord-præsident Lasse Brenden lave til Federation of
Supporter Clubs ? Hvad er formål med Federation of Supporter Clubs?

Svar 3) Foreningen af FCB fanklubber er inddelt i 3 zoner- zone:1x og 2x er i Catalonien og
resten af Spanien- Gr.30 er World (resten af verden).
I Aug. 2013, blev det på World Penya kongressen vedtaget at gr.30 World skulle opdeles i 5
under zoner. (Asien- Afrika- Europa- Nord og Syd Amerika)
Præsident af zone 30 World er Antonio Freire Orellana
Til zone 30’ Bestyrelsen blev der afholdt valg blandt Penyaerne i zone 30, Nedenstående blev
valgt: Heriblandt Lasse – som varetager opgaven som kasser. (Vi stemte bl.a. På Antonio og
Lasse som vi i bestyrelsen kender som seriøse og arbejdsomme personer )
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