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Fremmødte: Torben Stensdal, Jesper Dall, Yuri Balle, Helmer Nielsen, Benjamin 
Ajslev, Thomas Thilo og Frederik Rødbro  

Fraværende:  Gökhan Akyuz 
Referent:                      Jesper Dall 
_________________________________________________________________________ 

 
 

1. Godkendelse af referat af 28. april 
 

Godkendt. 
 
2. Afsked med Benjamin Ajslev 

 
Benjamin takkede af i bestyrelsen efter ca. 1 år’s medlemskab. Benjamin fortalte lidt 

om status for børnefodbolden i Farum BK. Særligt årgang U8 har udviklet sig helt 
fantastisk med op mod 75 medlemmer på årgangen. Benjamin fortalte også lidt om sit 
(interessante) syn på Farum BK/FCN samarbejdet, herunder udviklings- og 

forbedringspunkter. 
 

3. Økonomi/Kassererpost/Bestyrelsesopgaver 
 

Torben orienterede kort om status. Økonomien følger forventningerne.  
 
Ift. bogholder/kassererposten holder Gitte fortsat op med udgangen af juni 2022 og vil 

derefter instruere sin efterfølger. Thomas Thilo fortalte, at han har kendskab til 
opgaven, og at han er indstillet på at hjælpe med opgaven som bogholder/kasserer. 

TAK! 
 
Torben retter henvendelse til banken for at få ændret fuldmagtsforhold på konti og i 

netbank, således at bestyrelsesmedlem Thomas Thilo og formand Torben Stensdal kan 
disponere hver for sig. Når det er på plads, skal vi have slettet fuldmagt til Gitte Rust. 

 
Yuri Balle orienterede samtidig om, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen med 
øjeblikkelig virkning. Yuri stopper pga. arbejdspres, men han er villig til at fortsætte 

med ad hoc opgaver. Thomas Thilo indtræder i stedet for Yuri Balle i bestyrelsen pr. 
dags dato.  

 
Gökhan Akyuz indtræder i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem efter Benjamin Ajslev.  
 

Helmer Nielsen vil derimod gerne hjælpe mere til end hidtil. bende herom.  
 

4 Relationer FCN 
 
Torben og Jesper taler med FCN om en møderække. 

 
5 Næste sæson, holdtilmelding og banefordeling 
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Helmer deltager i møde om indendørs banefordeling i næste uge (vinter). Der er styr 
på holdtilmelding til efteråret 2022. Mangler kun U12-2 drenge.  

 
 

 
6. Drenge, børn afdelingsleder 
 

Vi taler løbende videre herom efter Benjamins afsked. 
 

7. Næste mødedato 
 
Afholdes i vest den 17. august 2022 kl. 17.00. 

 
8. Evt. 

 
Frederik køber en ny flagstang til øst. 
 

  
 


