Havdrup Gymnastik og Idrætsforening
Referat til Bestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag 25. August 2020

Tidspunkt:

Fodboldafdelingen.
Kl.

19:00

Sted: Hjemme hos Ole Frisenborg Ulvelunden 11
Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, Kristian Jensen, Ole Frisenborg, Søren Tvede,. Erik Olsen
Afbud: Christian Lund Madsen (stoppet som formand)

Dagsorden:
1) Valg af referent.

Ole

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 24 Juni 2020 - godkendt
3) Aktuelt
a. Træner kontrakter – Arne er sendt, - Beløb til Michael til max uden kørselsgodtgørelse
og Christoffer beløb ½ beløb . Udbetaling hver ½ år. Ole laver kontrakter
b. Opgave fordeling ( Prebens opgaver, Christians opg mm) Kristian har forberedt et
oplæg.- Kristian sender opdateret liste af opgaver som det blev aftalt på mødet.
c. Formand ny formand, udmelding mm Ole Frisenborg tager posten. Ole tager fat i Lars
om ændringer på hjemmeside mm.
d. Adgange til div systemer Alle I bestyrelsen skal have adgang til Messenger så de kan
læse beskeder Ole skriver til Lars Erik skal meldes ind I Kluboffice hvis han skal
hjælpe med at træne.
4) Todo liste (se online) – tages næste gang
5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m. Stadigvæk indenfor budget.
6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg
a. Ungdom
i. Træningstider kunst + indendørs (også senior) – Michael vil finde det for
2019/2020 og sende som oplæg.
ii. Børneattester Styr på dem der er oprettet, vi skal have de nye trænere på
Kluboffice så går det automatisk
iii. Div årgange med mgl trænere – Sætte krav til nye årgange og eksisterende at
der skal være en holdleder + 2 trænere
1. Andreas årgang 07/08/09 skal have hjælp - Torben hører om NP Kliver
om han kan hjælpe
2. Mies hold. Tilbud til senior holdgodtgørelse 1000 kr + 100 kr per
deltager og 500 kr for en hjælpetræner. Michael giver dette tilbud
videre til senior og hører om der er interesse for dette. Hvis ikke må vi
vurdere om vi kan tilbyde mere for at få det til at lykkes.

3. Ny årgang. 16/17 Der er en folder med 3 træninger. Hører om der er en
senior der kan være tilknyttet til opstart. Afventer at lave planer for
dette indtil vi ved om der er mulighed for at få spillere fra Senior afd. til
at hjælpe
4. Årgang 12/13 skal også have nye trænere. Via senior.
iv. Holdtilmeldinger indendørs – Torben skriver ud om holdtilmeldinger.
v. Kåringsfest sidst I oktober. - Denne droppes pga Corona. Dog vil der gives
spiller sæt til årets spiller og 1-2 pokaler til åretst fighter eller lign.. Torben
skriver ud
b. Senior
i. Træner situation – Arne fungerer god tog teamet omkring ham.
ii. Fyrværkeri Erik har afholdt møde med Royal Firework. Der skal omsætning på
omkring 300.000 kr før det giver overskud. Erik hører om muligheder for at få
solgt det vi har til gode. Vi lukker vi denne forretning efterfølgende.
iii. Roskildefestival
iv. Kontingent - regler hvis der ikke betales rettidigt + evt månedsbetaling med
direkte fra Kluboffice Søren giver Kristian og Ole får fuld adgang og de ser på
opsætning. Ole og Kristian ser på om man kan lave månedlige betalinger fra
2021 og at man binder sig for ½ år per gang.
c. Old boys - Der er 4 hold incl veteraner ser ud til at køre godt
d. Fodbold Fitness
Preben havde et hold. - Kasper Rughof har overtaget. De har
stadigvæk en trænings tid men kæmper for at være nok.
e. Dommer - Kører fint
f. Andre udvalg
i. E-sport – Kristian hører Christian om planer
ii. Tøjaftale – Arne har evt andre gode aftaler som vi kan benytte
7) Økonomi.
•

Regnskab for 2020 400.000 kr hvor 250.000 kr er bundet til kunsten. Nedgang
på 40.000Kr fra kontingenter. Sponsorer er det bedste bidrag.

•
8) Aktuelt.
a. General forsamling – intet nyt fra hovedbestyrelse så vi afventer
b. Fordeling af opgaver Taget længere oppe
c. Kunstgræs - Kristian hører Christian om planer

9) Eventuelt

10) Næste møde: Det aftaler vi som der er behov

