Referat af 4. bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019 kl. 19-22

Til stede: Mette, Jan, David, Flemming, Jesper K & Jesper L.
Ikke til stede: Niels, Peter og Rikke
1. Godkendelse af Referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover skal have udkast til referat i 24 timer til at
rette/godkende referatet.
Referanten sender referat ud til alle på 3 .dagen efter et bestyrelsesmøde – uanset om der er
kommet kommentarer til referatet.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering Der var ingen skriftlige beretninger
a) Børne og ungdomsudvalget
• Stillingsopslag til ny træner/instruktør efter Thomas G er udsendt.
Ansættelsesudvalget består af Flemming, David, Aske, Thomas G & Løven. ”Tovholder”
Aske. Formandskabet beslutter hvem der ansættes
• Der afholdes møde i B&U d. 24/6 hvor der nedsættes et børn og unge udvalg.
b) Seniorudvalget
• Har udsendt refrat af deres sidste møde.
c) Hus og eventudvalget
• Der er beboermøde for naboer og andet godtfolk den 20/6 kl. 19.00.
Emne. Nyindretning af gården.
• Indretning af huset er ved at falde på plads, der mangler aftale om bredde af gang til
bad på 1 & 2 sal. David og Jesper L. er på sagen.
d) Håndboldudvalget
a. Intet nyt – næste udvalgsmøde finder sted den 22/06-2015
e) Administrationen.
• P-mødet, vi aftalte fremover at bestyrelsesmedlemmer kun deltager efter aftale på pmøder.
f) Øvrige orienteringer
a. Kontraktophør, Fætter og Løven v/Jan
• Aktuelt har vi følgende ansatte:
Nina, 37 timer ,betalt af:
Klubben
Bente, 10 timer,
Klubben
Anders T, 10 timer
Klubben
Kevin, 9 timer
Klubben
Løven, 37 timer
Projekter
Fætter, 37 timer
Projekter
Aske, 37 timer
Projekter
• Vi besluttede at tilbyde forlængelse af Fætter og Løvens ansættelse året ud, så der er
god tid til at aftale videre ansættelse.
• Vi skal have holdt et bestyrelsesmøde eller ekstra møde hvor vi kun snakker økonomi.

•

Alle klager/protester til DBU København skal godkendes af forretningsudvalget inden
de indsendes til DBU. Dette for at spare unødvendige gebyrer.
4. Punkter til behandling
a) Ledelsesstruktur for Nørrebro United:
• På baggrund af udsendt forslag fra organisationsudvalget blev det besluttet at vi
nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og daglig leder.
Udvalgets træder straks i funktion.
• Vi besluttede at ansætte en daglig leder, og vi forespørger i første omgang om Nina er
interesseret. Ønsker en forhandling om vilkår. David er på sagen.
• Organisationsudvalget arbejder videre med implementering af den nye model. Bl.a.
Opgave- og kompetence plan, Budget- og regnskabsstyring og Vedtægter. Udvalgets
deadline er næste GF.
b) Sociale partnerskaber v/ Flemming
• KFF deltager på næste bestyrelsesmøde. David skriver til KFF. David tilretter NBUs
handlingsplan så idrætslegeplads og futnet ikke indgår.
c) DGI Procesplanlægning
• Vi besluttede at fortsætte samarbejdet med Tommy, men at afslutte med brug af Tina.
• Flemming, Rikke, Jesper K & L planlægger og aftaler det videre samarbejde med DGI.
Jesper K kontakter DGI.
d) Ansættelse i køkkenet på ØkoPro
• Vi betaler den fremsendte regning på godt 20.000 til aflønning af person i køkken til
tirsdags folkekøkken.
• Hus og event har fremover den daglige kontakten til Øko. Og det er aftalt at samtlige
pengestrømme meller øko og os skal samles og vurderes.
5. Indkomne forslag og henvendelser
a) Forespørgsel om NBU til Copenhagen Pride.
• Vi bidrager ikke økonomisk. Det er op til de enkelte hold om og hvordan de vil deltage.
b) Henvendelse fra Hallo.dk om sponsorsamarbejde.
• Vi siger nej til det fremsendte tilbud. Hallo.dk kan sponsorere på samme vilkår som
andre.
c) Anmodning om godtgørelse fra Jan Bisb
• Den ansøgte godtgørelse blev bevilget.
6. Eventuelt
• Der er kommet en forespørgsel om vi vil stå som arrangør af det månedlige
loppemarked i Stefansgade. David og Jesper L. undersøger muligheder.
Det afhænger af om vi kan finde nye frivillige der vil tage sig at det praktiske. Opgaven
må ikke belaste vores boldaktiviteter.
Referent, Jesper L og Flemming

