
 Havdrup Gymnastik og Idrætsforening    
    

  Referat Bestyrelsesmøde  Fodboldafdelingen.  
  

Dato: Mandag 20. September 2021 Tidspunkt: Kl. 19.00 

Sted: Havdrup hallen mødelokale ved hal 1 

Deltagere: Michael Ruff, Ole Frisenborg, Kristian Jensen, Fayna Sørensen Lars Mortensen 

Afbud: Erik Olsen, Søren Tvede, Torben Andersen 

  

Dagsorden:  

  

1) Valg af referent. - Ole  

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 16. Juni 2021 - godkendt 

3) Aktuelt 

a. General forsamling. 

i. Valg af dirigent, nogle forslag Preben evt. Ole spørger. 

ii. Indkaldelse I tidevia Havdrup dk = presse. 

iii. Valg af formand, hvad er alternativ? Estraordinær generalforsamling, køre under 

HGI regi…Der skal i alle tilfælde udpeges en formand samt en 
økonomiansvarlig, der begge skal være fyldt 18 år. 

iv. årberetning punkter er skrevet Ole kan opdatere og sende rundt. 

v. Hvem vil fortsætte  

1. Formand skal der findes ny af 

2. Næstformand . Kristian fortsætter 

3. Kasser økonomiansvarlig  Fayna stiller op og Søren vi gerne gå af..  

4. Suppleanter 2 stk. Michael, Erik 

5. Ungdomsansvarlig  

vi. Spørg Steen om han vil komme og hjælpe med storskærm 

vii. Mødetid fra kl 18:15 

 

b. Kåringsfest – som sidste år. Skal være opgave for ny bestyrelse med at få det sat I gang 

med bestilling mm. Kristian skriver første mail. 

c. Kunstbane åbning. Skal vi afvente Solrøds udspil eller selv forberede noget? 

Opvisningskamp mod Kløvermarken. Høre Solrød kommune om de vil stå for noget. 

i. Tribune 

ii. Måltavle 

iii. Spillerbokse 

iv. Klubskur/overdækning med vandpost og el. 

d. Indmeldelse af medlemmer mange spiller uden at betale. – Der er ingen respons. Der er 

ingen holdansvarlige. Opgave for ny bestyrelse at finde en løsning på dette og evt 

konsekvenser. Forslag nu, der skal indkaldes til et møde med en gruppe af oldboys, 

Fayna skriver til de nuværende holdansvarlige om møde og at vi vil have en ansvarlig. 

Fayna må slår grupperne sammen. 

e. Kunstgræs status.  



f. Fyrværkeri for Ejby, dele flyers ud og så vil vi få 10% af alt salg I Havdrup og 

minimum 2500kr. Dette er der sagt ok til. 

 

4) Todo liste (se online) 

5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m.  

6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg   

a. Ungdom 

i. På den anden side af Corona se på om vi kan få lidt mere opmærksomhed til 

ungdoms holdene, evt med lidt mere træning fra evt HB Køge. Vi skal huske at 

have fokus på pigerne og ikke kun drengene. - intet at bemærke på dette møde 

b. Senior  

i. Roskildefestival – tager fat I Niklas Olson når vi ved om festivalen bliver til 

noget Micharel hører Niklas - intet at bemærke på dette møde 

c. Old boys - Der mangler koordination bla. Med hættetrøjer og betaling af 

kontingent 

d. Fodbold Fitness - Der er lidt nedgang. Evt med Mænd og damer sammen. Skulle 

gerne være minimum 10. 

e. Dommer - intet at bemærke på dette møde Andre udvalg  

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

igen Kristian checker. Mål er at få en plan klar. – 13-1-2021 Evt se på Svinninge 

der har fået gang I det. Vi skal have en udefra til at drive det. - intet at 

bemærke på dette møde 

ii. Tøjaftale  - intet at bemærke på dette møde 

7) Økonomi. 

• Budget for 2021 og regnskab for 2020 se under punkt I aktuelt 

 

 

8) Eventuelt 

a. Regelsæt til fordeling af banerne til  når kunstbanen er færdig skal der arbejdes på. 

b. Nyt VEO som kan redigere med det samme 5500 kr 2379kr mere per år. Skal besluttes 

endelig når den nye bestyrelse er tiltrådt og der er lidt flere detaljer. 

c. HGI fodbold ændre det til Havdrup Fodbold. Lars og Ole tager det op med 

hovedbestyrelsen. Dette kun I DBU sammenhæng. Logo fastholdes og vi er stadigvæk 

del af HGI. @Lars tager det op til forårssæsonen. 

d. Efter ny bestyrelse skal postadresse ændres og kluboffice, hjemmesider mm 

opdateres. 



 

 

9) Næste møde:  Efter generalforsamling 


