
Referat fra bestyrelsesmøde i TIIF’s fodboldafdeling den 01. oktober 2014  
 

Mødedeltagere: 

Stig Christiansen 
Lars Jeppesen 
Simon Dahl 
Morten Hansen 
Casper Malling 
Jesper Reichardt 
Kurt Jensen 
 

Fraværende: 

Jan Iversen 
Henrik Hansen 
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Punkt 1 – referat fra sidste møde 

Referatet godkendt. 

Punkt 2 – økonomi 

Økonomien er ikke tilfredsstillende. Stort udestående på manglende betaling af kontingent.  

Punkt 3 – post til klubben + e-mail til klubben 

Invitationer til indendørs og Futsal kommer stadig. 

Tilmelding er foretaget til DGI. Vi afventer svar fra DGI om vi får tildelt stævner i hallen. 

Post fra Henrik Vammen, som er modtaget den 18/9-2014. Punkterne blev gennemgået. Lars udsender et 

svarudkast til kommentering, inden der sendes et svar til Henrik. 

Punkt 4 – klubhuset 

Der er problem med adgangsadministrationen til kortlæseren i hallen. Stig tager en dialog med Henrik.  



Stig tager endvidere en snak med Henrik om opsætning af nyt fjernsyn. Det kræver, at 

selvbetjeningsmaskinen bliver fjernet samt nyt gulv i rummet med baren i hallen.  

Behov for udskiftning af nøglecylinder i hallen, som passer til C-nøglen i klubben. 

Punkt 5 - Kommunen 

Intet. 

Punkt 6 – aktivitetskalender 

Intet 

Punkt 7 – bordet rundt 

 
Malling 

 Har sammen med Simon deltaget i møde i Ishøj Idrætscenter om tildeling af træningstider på 
kunststofbanen. TIIF har fået tildelt samme tider, som sidste år.  

 
Simon 

 Ønske om at få indkøbt chokolade, marsbarer m.v. til kiosk. Det klarer Kurt. 
 
Stig 

 Der forsvinder penge fra kassen.  
 
Lars 

 Nedklipning af buske omkring banen.   
 
Morten 

 Udstyr til hallen skal tjekkes. 
 
Kurt 

 Spørger til meddelelse fra Lions. Vi har Intet modtaget endnu. 
 
Jesper 

 Har lavet udkast til checkliste til trænerne. Sender den ud til kommentering. 

 Er blevet kontaktet af Rene om ansøgning om dispensation. 
 
   

Punkt 8 – næste møde 

Næste møde afholdes onsdag den 5. november 2014 kl. 17.30. 

 

Punkt 9 – eventuelt  

Intet. 

 


