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Kære medlem af B1960
Med dette lidt forsinket nyhedsbrev, som indeholder en masse praktisk
information, vil bestyrelsen gerne byde velkommen til efterårssæsonen
2010. Vi håber, at vi får en god og succesfuld sæson med en masse
medlemmer til træning og kamp. Der er i år tilmeldt 6 hold (3 herresenior,
1 oldboys, 1 damesenior og 1 veteran). Til efterårs-sæsonen fortsætter
alle hold i KBU’s turnering.

Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen den 11. marts 2010 blev den valgte bestyrelse
konstitueret på den første afholdte bestyrelsesmøde. Der er yderligere
kommet unge kræfter til i form af Morten Abildgaard og Ragavan Rudran.
Bestyrelsen består nu af 8 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde var
der mange bolde i luften, og dem er bestyrelsen efterhånden ved at få
styr på. På de månedelige bestyrelsesmøder arbejder bestyrelsen pt. med
følgende opgave/projekter:






PBS tilslutning: Alle medlemmer skal kunne kobles på PBS betaling
i foråret 2011.
Revidering af vedtægter: Klubbens vedtægter trænger til lidt
revidering, og bestyrelsen arbejder stille og roligt hen i mod dette
til den kommende generalforsamling i foråret 2011.
Klubhusets tilstand: Vores fjernvarmeanlæg har givet nogle
problemer, som skal rettes op på i samarbejde med København’s
kommune.
Nyhedsbreve: Bestyrelsens målsætning er at udgive nyhedsbreve 4
gange om året, såfremt der er relevante informationer.

Hvis du har noget på hjertet, kan du skrive en mail til bestyrelsen på
info@b1960.dk

Parkering ved klubhuset
Al adgang til klubhuset skal ske ad stien fra Grønnemose Allé. Al færdsel
med motorkøretøjer og parkering af enhver art på Rismosevej er strengt
forbudt og overtrædelse heraf medfører til bortvisning fra klubhuset.

Sponsorer-nyt
I foråret fik 1. Holdet spisestedet Måltid.dk som sponsor. Fra efteråret har
holdet fået coverbandet Die Herren som sponsor. Die Herren har
sponsoret holdets udebanetrøjer.
Læs om klubbens sponsorer her: www.b1960.dk/menu/sponsorer.html
Støt vores sponsorer, de støtter klubben!
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50 års Jubiluæm
I anledningen af klubben fyldte 50 år den 11. juni 2010, fik festudvalget
arrangeret en jubilumsfest lørdag den 12. juni 2010. Der var arrangeret
en showkamp mod et hold af all stars fra København. Efterfølgende var
der fest i TK’s ungdomsgård. Bestyrelsen vil gerne takke alle dem, som
var med til festen, og ikke mindst tak til festudvalget for at arrangere
festen. Billeder fra show-kampen og festen kan ses her:
www.b1960.dk/menu/bestyrelsen.html
Lars Kjærbøl, som var en af hovedpersonerne bag stiftelsen af klubben i
1960, skriver følgende i en mail til bestyrelsen:
”Tak for en uforglemmelig jubilæumsdag. Det var en stor ære og glæde for os
ældre medlemmer at være blandt B1960'ere, og i gjorde dagen og aftenen til
noget helt specielt for os. Tak for jeres måde at være på, og tak for at i bragte os
sammen. Det var et helt igennem fint arrangement. Tak til bestyrelsen samt alle
medlemmer i B1960.”

Kontingent
Vi har et af de billigste kontingenter (500 kr. og 50 % rabat til
studerende) i København, og det vil vi gerne blive ved med at have.
Derfor bedes I betale det fremsendte girokort til tiden eller betale kontant
til en fra bestyrelsen. Skulle nogen føle sig uberettiget opkrævet, eller er
der sket en fejl, eller man har behov for en lave aftale om
betalingsordning, bedes man rette personlig henvendelse til kubbens
Kasserer Rene ”Disse” Johansen eller på mail disse@email.dk
Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan du selv indbetale på
giro/netbank:
Reg.: 1551
Konto: 2381 443
HUSK at skrive dit navn i reference-feltet, så vi ved, hvem der har betalt.

Spillercertifikater & Indmeldelser
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at udfylde indmeldelsesblanketter.
Klubben skal i fremtiden have styr på, hvilken spillere der er
spilleberettiget og hvem der ikke er.
I foråret havde 1. Holdet en uheldig episode med en spiller, som ikke var
spilleberettiget i klubben. Modstanderne indgav en protest til KBU, da de
kendte spilleren. KBU gav medhold, og 1. Holdet blev fratrukket 3 points,
trods en 0-2 sejr.
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Målaktier 2010/2011
Målaktie-programmet fortsætter, det vil være for 1. Holdets kampe. En
aktie koster 200 kr. og gælder for sæsonen 2010/2011.
Der vil være lodtrækning med ”store præmier” efter hver kamp. For køb
af aktie(r) kontakt Claus Borch på mobil: 6138 1342
Vinderne kommer til at stå på www.b1960.dk
Overskuddet fra salget af målaktier går til klubben, så alle får glæde af
det.
Bestyrelsen vil gerne takke alle, der igen i år har købt målaktier.

Plakat
Bestyrelsen har fået lavet en stor plakat i klubbens farver, i
bestræbelserne for at tiltrække flere medlemmer til klubben. Enkelte
bestyrelsesmedlemmer har opsat plakatter i lokalområdet. Hvis du gerne
vil gerne have et par eksempler, så skal du kontakte Morten Abildgård i
sponsorudvalget på mobil 2990 4261 eller via mail info@b1960.dk

Dommere søges
Skulle der være nogle blandt medlemmerne, der har lyst til at dømme
nogle kampe på hjemmebane efte sommerferien, vil bestyrelsen meget
gerne høre fra jer. Der er et lille honorar at tjene. Hvis du er interesseret,
er du velkommen til at sende mail til info@b1960.dk
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Klubhuset, rengøring og vask
Det er usædvanligt og flot at en lille klub som B1960 har eget klubhus og
mulighed for at få rent tøj til træning. Men det kræver at ALLE viser
initiativ til at få det til at fungere, dvs. tager kosten og fejer en gang
imellem og sørger for at tøj kommer til vask osv. Der er kun os selv til at
holde orden.
Også i år skal vi huske at vise respekt for vores naboer og omgivelser. Det
betyder, at der stadig ikke må parkeres på Rismosevej, og at klubhuset
forlades senest 1 time efter træning/kamp. Hvis modstanderhold parkerer
på Rismosevej skal de gøres opmærksom på, at de skal flytte bilerne til
Grønnemose Allé.

Sportstasker med klublogo
Bestyrelsen har bestilt 40 tasker inkl. klublogo!

Prisen er 280 kr. pr. stk., hvilket er en meget rimelig pris. Taskerne er
lavet sådan, der er et rum i bunden til støvler, så man ikke få slipet
snavset ;-)
Der er allerede 6 personer bestilt en via klubbens debatside.
Ønsker man at bestille en, så skal man kontakte Morten på 2990 4261
eller via mail morten@lorenzen.it
Bestyrelsen håber så mange vil købe og støtte klubben......

Futsall
Klubben vil blive tilmeldt KBU’s futsall-turnering som kører hen over
vinteren. Jacob fra 1. holdet kommer til at stå for holdet. Yderligere
information kommer i efteråret på www.b1960.dk
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1. Holdet
I foråret blev Michael Knudsen ansat som træner, der sammen med Peter
Møller skulle stå for 1. holdet. Morten Abildgaard valgte at fratræde sin
stilling som træner af personlige årsager.
På grund af skader i foråret manglede holdet markante profiler som
Anders Wise og Tobias Bræmer i motorrummet. Holdet har haft en
svingende forårssæson med op- og nedture.

Annoncering?
Vil du annoncere på www.b1960.dk eller i nyhedsbrevene fra
Boldklubben 1960?
Kontakt Morten Abildgård i sponsorudvalget på mobil 2990 4261
eller via mail morten@lorenzen.it
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2. holdet
I foråret blev aftalen med Jon P. Høier som træner yderligere forlænget
med et år. Målsætningen var at holdet skulle stabilisere sig i serie 4.
Holdet kom godt fra start med sprulende angrebsspil, og de endte med at
rykke op i serie 3, da en af topholdene ikke havde mulighed for at rykke
op. Stort tillykke til Jon’s drenge. Det bliver spændende at følge drengene
i serie 3.

7 Mands senior
Det blev til en flot 4. plads for 7 mandsholdet, som Søren Fogh har haft
ansvaret for. Holdet har kun tabt 2 ud af 8 kampe. Søren fortsætter
ligeledes til efteråret med at tage en tørn til, til trods for at holdet har haft
svært ved at stille med de samme spillere til hver kamp.
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Damer
Mie Lemmike har stået i spidsen for damerne. Holdet har kun tabt 3 ud af
10 kampe, hvilket resulterede i en flot 5. plads. Det er lidt bemærkelsesværdigt at damerne også endte på en 5. plads i efteråret 2009.

7 Mands Oldboys
John Saleem har stået for holdet, siden det blev oprettet i 2008. Men han
har af personlige årsager valgt at stoppe trænerjobbet. John har gjort et
kæmpe stykke arbejde både på det spillemæssige og på det menneskelige
plan. Ifølge tabellen lå holdet til nedrykning, men da et af holdene trak
sig, blev nedrykningen allnuleret fra KBU’s side. Martin Dalby & Anjum
Perwaiz overtager holdet fra efteråret. Der er arrangeret træningskampe
for holdet i august måned.
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Oldboys
Rene Rasmussen overtog holdet i foråret 2010 efter Stig Tomasson.
Holdet har kun vundet 1 ud af 10 kampe. Med nød og næppe undgik
holdet nedrykning. Det har været til stor irritationsmoment for Rene at
skulle samle/finde spillere til kampene. Rene har valgt at stoppe som
træner, da han skal turnere med hans arbejde i efteråret. Bestyrelsen
takker for Rene’s indsats.
Bestyrelsen har pr. den 13/8-2010 valgt at trække oldboys holdet, da det
ikke har muligt at finde en træner til holdet, og desuden skyldes det
mangel på spillere.
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Veteraner
Holdet som nægter og spille uafgjort, har ligeledes haft det svært at finde
spillere til kampene. Træneren for holdet, Frank Jeppesen, bruger meget
tid på finde spillere til kampene, og det en kæmpe belastning med mange
afbud, ofte på selv dagen.

Annoncering?
Vil du annoncere på www.b1960.dk eller i nyhedsbrevene fra
Boldklubben 1960?
Kontakt Morten Abildgård i sponsorudvalget på mobil 2990 4261
eller via mail morten@lorenzen.it

Redaktionen
Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, så er du velkommen til at sende en mail til bestyrelsen på info@b1960.dk
Boldklubben 1960
Moseskellet 46
2400 København NV
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