
Referat af bestyrelsesmøde i HG Fodbold den 29.10.2015 
 

Deltagere: Lars Hoppe Søe, Tommy Lauth, Jacob Normann, Vivi Bertelsen og Jens-Erik Petersen 

 

 

Pkt 1 Godkendelse af dagsorden. 

 

Lars orienterede kort om opbygningen af dagsordenen med tidsangivelse på de enkelte punkter samt 

ønskede at tilføje et nyt punkt U 17. T.t.e uden yderligere bemærkninger 

 

 

Pkt 2 Præsentation af den nye bestyrelse. 

 

Alle kender alle. Ingen behov for yderligere præsentation 

 

 

Pkt 3 Vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening og Fodbold 

 

Vigtigt at vi kender vedtægterne. Der er hovedbestyrelsesmøde den 11.11.2015. Vigtigt vi er 

repræsenterede. Primært ved formanden. Ellers en anden bestyrelsesrepræsentant, hvi s formanden er 

forhindret. 

 

 

Pkt 4 Forretningsorden for HG Fodbold 

 

Lars retter  og justerer i den eksisterende forretningsorden, der forelægges til godkendelse på næste møde. 

(Lars) 

 

 

Pkt 5 Afholdelse af bestyrelsesmøder 

 

Der afholdes bestyrelsesmøder hver 3. onsdag i måneden undtagen december og juli måned. Næste møde 

onsdag den 18. november samt stormøde den 2. december med relevante udvalgsmedlemme r 

Mødedatoer 2015/2016: 18.11.15, 20.01.16, 17.02.16, 16.03.16, 20.04.16, 18.05.16, 15.06.16 

 

 

Pkt 6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer: 

 

Tommy: Afslutningsfesten for Børne- og Ungdomsafdelingen er i Forældreforeningens regi. Vi deltager og 

hjælper til. Tommy er tovholder og kontaktperson 

 

    Lars: Jørn Frydenlund færdiggør efter aftale med bestyrelsen sagen med Profilbutikken. Intet nyt p.t. Lars 

er tovholder. 

    Sponsoraftale vedrørende 1. holdet damer med Næstved kommune skulle være på vej. Vi har intet 

officielt hørt, men har bedt om en samtale. (Lars) 

    Efter aftale er træneren for 1. holdet damer stoppet med øjeblikkelig virkning. Henrik "Ollie" Olsen har 



overtaget jobbet resten af kalenderåret. 

    Vi søger "Team Næstved" om tilskud til 1. division damer. Vivi og Lars laver ansøgning. Tovholder Vivi . 

    Hjemmeside. De Årgansansvarlige skal 2 gange årligt inviteres til møde/kursus, hvor man lærer at bruge 

Hjemmeside og Kluboffice 

 

Jacob: Har været til træner-/ledermøde i herreseniorafdelingen som observatør. Faber har sendt et referat. 

 

Vivi: Deltager i møde på U 15 piger. 4 piger fra U 15 træner sammen U 14 drenge for at honore 

træningskrav fra DBU/SBU 

 

Jens-Erik: Fin indsats og afslutning på sæsonen for Børneafdelingen. Umiddelbart har vi ikke behov for 

Retningslinier ved træner-/spillersamtaler. Vi bruger "Den røde Tråd," der skal lægges på 

Hjemmesiden.(Jens-Erik)  

 

Ved møder i de enkelte årgange bør en bestyrelsesrepræsentant inviteres/orientere s 

 

 

Pkt 7 Økonomi: 

 

Regnskabet 2014/15 var katastrofalt. Mange grunde hertil, men kan ikke ændres nu. Budget samt 

nuværende regnskabstal for 2015/16 tyder på et 0 resultat. Der vil være focus på udgifterne og der gives 

ikke tillægsbevillinger!  

Til næste bestyrelsesmøde ønsker vi et opdateret budget, hvori de respektive afdelingers ønsker er 

indarbejdet, så budgettet bliver så a jourført som muligt. Afdelingerne melder ønsker til Tommy, hvis der 

skulle være justeringer i forhold til tidligere udmeldt. 

En aftale med en hovedsponsor er både ønskelig og nødvendig. Jørn Frydenlund/sponsorudvalg "har 

bolden" Både til det videre arbejde med den aktuelle hovedsponsor og eventuelt en mulig ny. 

Tuborgfondet har givet et stort tilskud, som sammen med tilskud fra Forældre- og Venneforeningen gør, at 

vi kan opsætte Info-tavler 3 steder. Tavlerne skal sammen med HIC informere om baner og 

omklædningsrum. Der kan kobles reklamer på tavlerne, hvis ønskeligt! 

 

 

Pkt 8 Kunstbanen: 

 

Jens-Erik orienterede om det hidtidige forløb. En Banefordelingsgruppe med Jeanett Laustens og Kim 

Nielsen er ved at være "køreklar," men mangler en repræsentant fra herreafdelingen.   

Gruppen har møde med Diana om procedure tirsdag den 3. november klokken 17,15 

Jens-Erik udarbejder procedurebeskrivelse om lån af baner og omklædningsrum til både træning og kamp. 

Bestyrelsen besluttede, at betale 1 ugentlig træningstime for årgangene U 13 til U 19 på herre - og 

damesiden i vintersæsonen. Træningskampe faktureres de enkelte årgange. 

U 10 og U 11 kan få konverteret deres indendørsbeløb til betaling af timer på kunstgræs.   

 

 

Pkt 9 Implementering af ny struktur: 

 

Råskitsen drøftes på næste møde. Lars finder emner til Sponsorudvalg og Hjemmeside. Vivi finder emner til 



HGQ og Normann til HGH. 

Inspirationsmøde med DGI udsættes til en gang i det nye år (Jens-Erik) 

 

 

Pkt 10 Blacklistede spillere: 

 

Jinki gør et kæmpearbejde for at opkræve kontingent, hvorfor det er uhyre vigtigt, at han får de rigtige og 

nødvendige informationer om eventuel kontingentfritagelse. Emnet "Fri kontingent" er et punkt på næste 

møde. (Lars) 

 

 

Pkt 11 U 17 

 

Bestyrelsen besluttede på baggrund af oplæg og ønske, at U 17 fra næste sæson hører til i  seniorafdelingen. 

 

 

Pkt 12 Næste møde: 

 

Ønsker til dagsordenspunkter sendes senest 8 dage får mødet til Lars, der udsender dagsorden 1 uge før 

det berammede møde. På næste møde deltager repræsentanter fra Forældre- og Venneforeningen i første 

del af mødet. 

 

 

Pkt 13 Eventuelt: 

 

På næste møde vil der blive taget foto af bestyrelsen. Husk kamp og pænt tøj! 

Bestyrelsessammensætning skal sendes til: 

Næstved kommune, NIU og DGI (Jens-Erik) 

SBU/DBU (Tommy) 

Tommy opdatere i Foreningsportalen samt fortsætter med at være kontaktadresse på Klubmail indtil 

videre. 

 

 

Pkt 14 Evaluering af møde: 

 

Rigtig god mødeform og mødeledelse. 

 

Referent 

 

Jens-Erik Petersen 


