
CBS Sport 
Solbjerg Plads 3, Sektion B 
2000 Frederiksberg  
 

DAGSORDEN FOR CBS SPORTS BESTYRELSESMØDE  
Tirsdag d. 17. Juni 2017 kl. 18:00-20:00, CBS Sport klublokale, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg 
 
Referent: Mikkel  Dirigent: Cecilie Mad og drikke: Derya 

Til stede: Mikkel, Joachim, Derya, Cecilie og Kris 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Status fra bestyrelsen 

a. Gennemgang af opgaveliste 

 

Opgavelisten blev gennemgået, og der var nyt omkring: 

 

Street Football: Planlægningen er gået i gang, der er sat en dato på og EON er blevet tilbudt at 

sponsorere eventet. 

 

Studentermedhjælper: Laura stopper og derfor skal der findes en ny. Da Laura var overrasket over, 

at stillingen var præget af mange administrative opgaver, skal vi sikre os, at den kommende 

studentermedhjælper ikke er i tvivl om, at stillingen indebærer en del regnskab og bogføring. Laura 

stopper med udgangen af juli. 

 

Ny Sports Manager: Denne skal findes snarest muligt.  

 

Intro præsentationer: Planlægningen er godt i gang.  

 

Muligt samarbejde med CBS Running: Joachim fra bestyrelsen i CBS Sport havde haft et møde 

med Joachim, formanden fra CBS Running. Da denne organisation primært holdes i gang af 

formanden Joachim, så kunne vi i CBS Sport overtage selve konceptet, dvs. at afholde gratis sociale 

løb hver uge. I bestyrelsen var der enighed om, at dette ville være en mulighed for at udbrede 

kendskabet til CBS Sport, dvs. en god marketing-platform, og samtidig en god mulighed for, at 

CBS sport medlemmer, på tværs af sportsgrene, kan mødes. Skulle dette blive til noget, kunne det 

starte foråret 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Status fra direktionen 

b. Gennemgang af opgaveliste (høj prioritet) 

 

 

 

Ingen overordnet status fra General Manager Anine pga- ferie. 

 

 c. Samarbejde mellem bestyrelse + direktion (møder med direktionen) 

 

Planlagt møde d. 3/8 for management, men her er der mange, der ikke kan deltage. Derfor mulighed 

for at afholde workshop i stedet for både management og bestyrelse. 

 

 

 

 5. Finansielt overblik (Derya) 

 

Derya gennemgik økonomien for klubben, sådan som det ser ud lige nu.  

 

Hver sportsgrens økonomi blev gennemgået. Laura skal sende listen ud til de sportsansvarlige, som 

kan handle på de ting, der kræver handling.  

 

Budgettet skal, efter planen, sendes ud fire gange årligt.  

 

 

 

 6. Sommerfest wrap-up  

 

Opsamling på sommerfesten: Festen var hyggelig og der var en fin stemning. Der var ikke så mange 

til forfesten og ikke så mange der blev efter fri bar. Til selve festen var der omkring 65 personer, 

der mødte op. Der blev klaget over maden.  

 

God feedback på selve konceptet, dvs. at afholde festen på en bar med mad og fri bar i en time. 

Det bliver et nyt sted næste gang, og måske en ide at afholde det et nyt sted hver gang. 

 

Det aftaltes, at vi kommer til (til forskel fra sidste år) at afholde en julefrokost for klubben, hvor der 

uddeles priser. Denne skal markedsføres tidligt, så folk kan skrive det i kalenderen. Festen afholdes 

den sidste weekend i November.  

 

 

 

 

 7. Status intro (alle) 

 

Der er 10 studielinjer, som har accepteret, at vi præsenterer os til deres intro dage. 

 

Enighed om, at intro-dagene skal bruges til at komme af med de mange T-shirts, vi har liggende.  

 



Konkurrencen, der afholdes til intro præsentationerne, kommer til at fungere således: Foto 

konkurrence, hvor man tager billede med Pantheren. Det billede, der på Facebook får flest likes, 

vinder 5.000 DKK. Dvs. studielinjen med det mest likede billede. 

Vi prøver at få fat i folk fra sportsgrene, der kan deltage i intropræsentationerne. 

For de folk, der melder sig til at præsentere, er der planlagt forberedelsesdage, hvor de sættes ind i, 

hvordan præsentationerne skal foregå.  

 

 a. Welcome Event 2017  

 

Afholdes d. 27/8 for internationale studerende. Her kommer vi forbi og præsenterer os. Skal også 

kommunikeres ud til de sportsansvarlige, at dette event finder sted. 

 

Note: Kris var nødt til at gå kl. 20.02, da vi var i gang med at diskutere dette punkt.  

 

 

 9. Frivilligpleje (Beslutning) 

  

 a. Fremadrettet proces  

 

Det blev diskuteret, hvordan frivilligplejen kan ændres.  

 

En mulighed at involvere de frivillige: hvordan vil de gerne have, at de bliver plejet? 

 

Anden mulighed: afholde en fest. 

 

Tøjpakke er en dyr løsning, så derfor er tanken, at en tøjpakke kan gives til de nye frivillige (ikke til 

de eksisterende frivillige). Kommer der en ny frivillig, så får denne en tøjpakke med det samme. 

Dette finansierer den enkelte sportsgren. 

 

Det blev gennemgået, hvilke ting vi tilbyder de frivillige i dag (tøjpakke, fritagning fra kontingent, 

kurser og growth fund).  

 

 

Beslutning: 

 

Erstatning af tøjpakke bliver en biografbillet som en årlig gave. Denne sender vi med et personligt 

julekort til de frivillige. Derudover julekort til udvalgte vigtige personer, som vi i CBS Sport 

samarbejder med. 

 

Joachim laver et udkast til, hvordan dette kommer til at ske i praksis. 

 

 

 

 10. Ansættelse af ny sportsmanager 

 

3 ansøgninger. 2 af dem er ikke relevante. Den sidste blev der holdt møde med 17-07-2017, men 

personligheden holder ikke til stillingen. Derfor forsøger vi i stedet at headhunte via Linkedin.  

 



 11. Fastsættelse af næste mødedatoer 

 

Næste møde er 14/8 kl 18.00.  

D. 3/9 blev der planlagt en workshop/strategidag for management og board.  

Evt. også et workshop den 3/8 

 

 12. Eventuelt 

   

 a.Ny administrativ medarbejder  

Dette punkt blev diskuteret tidligere (Se længere oppe). 

Mødet sluttede kl 20.53 

. 

  


