
 Havdrup Gymnastik og Idrætsforening    
    

  Referat Bestyrelsesmøde  Fodboldafdelingen.  
  

Dato: Onsdag  7. Oktober 2020 Tidspunkt: Kl. 19:00 

Sted: Havdruphallen mødelokale 1 

Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, Kristian Jensen, Ole Frisenborg, Søren Tvede,. Erik Olsen, 

Fayna Sørensen, Lars Mortensen 

Afbud: Christian Madsen 

  

Dagsorden:  

  

1) Valg af referent. Ole  

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 25 August 2020 - godkendt 

3) Aktuelt 

a. Kunststofbane indlæg fra Christian Madsen + henvendelse fra ‘Vores Solrød’. – Gruppe 

Ole, Christian, Fayna har bl.a. godt kendskab til Solrøds politik, Lars har bl.a. info om 

oprindeligt projekt, Kristian + Michael. Ole informerer Christian og sætter møde op. Så 

får vi aftalt hvordan vi kommer videre. Ide kan være 14 dags møde eller lign.  

b. Kontingent inddrivning og ny betalingsmetode Fayna – nyt tilbud fra DBU. Vi vælger 

DBUs løsning. Søren tilmelder til denne løsning og giver Fayna link og Fayna kører 

videre som primær i samarbejde med Søren med at se på denne løsning. Fayna kører 

iøvrigt videre med påbegyndt arbejde med at inddrive udestående betalinger. 

c. Generalforsamling afholdes eller udsættes – Afventer hovedbestyrelse udmelding ellers 

tager vi det i foråret til normal tid  

d. Futsal og e-sport mail fra DBU.  Lars opretter afdelinger I Kluboffice. Futsal 

kontingent 600 kr hvis man ikke er medlem.   

e. Bambus sokker – Ikke kapacitet. Ole melder tilbage 

4) Todo liste (se online) 

5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m. intet at bemærke taget som 

del af økonomi 

6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg   

a. Ungdom 

i. Træningstider kunst + indendørs (også senior) – Kristian vil godkende og sende 

til Lars så er der styr på dette. Michael sender en mail om konflikt på en af 

træningstiderne til Lars på kunst. Opsang fra Lars at vi skal bruge de tider vi har 

reserveret ellers star Solrød på spring til at tage dem. 

ii. Nye årgange 14 + 15 Erik og Kristian har kørt dem I stilling. 2 trænere på plads 

med træningsdragter og indmelderser 2016 er også kørt I stilling med trænere 

3 trænere + 2 junior Hovedtræner har fået træningsdragt Der er styr på disse I 

kluboffice. 



iii. 2010 piger er der udfordringer med at få tilmeldt + få trænere I Kluboffice. 

Kristian har rykket Søren. 

iv. Holdtilmeldinger indendørs . Mie hold vil se på enkelt stævner. Ellers har de 

hold der ville tilmeldt sig 

v. Kåringsfest sidst I oktober. Aflyst tilbagemeldinger? Det er gået fint med 

forståelse og hold har fået der pokaler mm. 

b. Senior  

i. Sidte kamp er flyttet til Jersie 

ii. Træner situation kører fint og der kommer også nye medlemmer til 

iii. Fyrværkeri – Erik vil rykke igen om hvad vi gør med det overskydende 

fyrværkeri fra sidste år. 

iv. Roskildefestival inte at bemærke 

c. Old boys – Henrik Rosenbæk er stoppet. Der er kommet nye tils om vil lave et lukket 

hold. Vi skal have en person som skal stå for holdtilmeldinger, evt få dette via 

holdsport. Kristian trækker liste. Michael vil forsøge at finde en holdleder så der 

kommer styr på dette. 

d. Fodbold Fitness Ser ud til at stoppe. Dem som vil fortsætte er tilbudt at komme 

over til oldboys. – nøglebrik? Vi skal rykke for den igen Ole Vi skal huske at have nøgler 

tilbage ellers skal de lukkes. Kristian vil følge op på udestående. 

e. Dommer - Det kører fint med at kunne dække kampe. 

f. Andre udvalg  

i. E-sport Standby pga Corona, evt høre Chrsitian om det skal starte op igen 

Kristian checker. Mål er at få en plan klar. 

ii. Tøjaftale – intet at bemærke 

7) Økonomi. 

• Budget for 2020 – Det ser fint ud. Dog ikke udbetalt løn til 1. Holds træner da 

han ikke har indgivet afregning  

•  

8) Eventuelt - Intet at bemærke 

9) Næste møde: Onsdag den 25 nov kl 18.00 


