
Dagsorden til 1. bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2020 kl. 18:30-20 

 

Til stede: Anders, Flemming, Jesper, Shar, Søren Emil, Tobias, Alberte, David og Niels (Referent) 
Fra Kontoret: Aske og Ulrik 
 
Ikke til stede:  
 

 

Velkommen til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer – Intro og præsentation 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt, dog udgår punkt 2 og 3, og til punkt 5 tilføjes punkt 5F Banen i 

Nørrebroparken. 

 

2. Spørgsmål til skriftlige orienteringer (Udgår)   0 minutter 

a) Øvrige vigtige orienteringer 

 

3. Gennemgang af opgaveark (Udgår)   10 minutter 

 

4. Konstituering af Bestyrelsen   30 minutter  

Herunder Forretningsorden og Organisation v/ Niels og Jesper, Bilag 2 

Konstituering af bestyrelsen startede med en præsentation af bestyrelsens 9 medlemmer.  

Flemming Jensen er af en enig bestyrelse blevet genvalgt formand 

David Ottesen er af en enig bestyrelse blevet genvalgt næstformand 

Jesper Langebæk er af en enig bestyrelse blevet genvalgt som Kasserer 

 

5. Punkter til behandling   60 minutter 

a) Mødekalender 

Bestyrelsens mødekalender frem til næste generalforsamling 

Onsdag den 30. september kl. 18:30 

Bestyrelsesseminar - Søndag den 4. oktober kl. 11:00 

Torsdag den 22. oktober 20:00 

Mandag den 23. november kl. 18:30 

Tirsdag den 12. januar kl. 18:30 

Torsdag den 10. februar kl. 18:30 

 

Julefrokost for de frivillige den 27. november kl. 18:30 

Generalforsamling torsdag den 18. marts kl. 19:00 

 



b) Udkast til Ryge – og alkoholpolitik v/ Alberte, Bilag 1 

På baggrund af bestyrelsens diskussion om udkastet til ryge og alkoholpolitik, har bestyrelsen 

besluttet at, nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Anders, Alberte og Flemming. Udkastet 

til alkohol og rygepolitik sendes ud til udvalgene, som bedes kommentere på oplægget. 

Arbejdsgruppen samler sammen på besvarelserne, og kommer med et endeligt oplæg til 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelses diskussion handlede særligt, om i hvilket omfang en forening som Nørrebro United, 

der både har seniorer og børn og unge kan og skal være alkoholdfri. 

 

c) Overenskomst 

På baggrund af  

På seneste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt, at undersøgemulighederne for at oprette 

og effektuere en overenskomst for klubbens ansatte. På den baggrund har bestyrelsen nedsat 

en arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe mulighederne herfor. Arbejdsgruppen består af Jesper 

og Shar. 

 

d) Nedsættelse af ansættelsesudvalg, Bilag 3 

Kim er ophørt som ansat i Nørrebro United, og Murat har er sygemeldt. Bestyrelsen har nedsat 

et ansættelsesudvalg, der skal analysere behovet for ansættelser i Nørrebro United, og komme 

med et udkast til, hvordan de manglende ressoucer erstattes i fremtiden. Arbejdsgruppen skal 

komme med et oplæg til bestyrelses seminar søndag den 4. oktober. Håbet er at igangsætte 

ansættelser i løbet af november. Udvalget består af Alberte Ulrik og David 

 

e) Børne – og ungdomsseminar den 04-09-2020 

Præsentation planen for børne – og ungdomsseminaret den 4. september.  

 

f) Banen i Nørrebroparken 

Vores kommende bane i Nørrebroparken er endnu en gang kommet underbeskydning. Det 

viser sig at Teknik – og miljøforvaltning i Københavns Kommune i første omgang har lavet 

fejlagtige beregninger, der betyder at banen er større end først antaget. Det har medført lokal 

politisk modstand ift anlæggelse af den nye bane. Der er behov for at bestyrelsen lægger 

politisk pres for at få gennemført byggeprojektet. Tobias, Flemming, Søren Emil og David har 

påtaget sig opgaven. 

 

6. Indkomne forslag og henvendelser    0 minutter 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Eventuelt    10 minutter 

Kim har lavet en skriftlig status på sit arbejde i Nørrebro United. Den eftersendes og vedhæftes 

referatet af bestyrelsesmødet. 


