
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 22.2.2017 

    

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid: Onsdag d. 22/2-2017 kl. 19.00-21.30 
Sted: Snoghøjen 5/Lars 
 
 

Mødeleder: Lars Hoppe Søe 
Referent:  Jens-Erik Petersen 
 
Afbud: Tommy 
 
Lone (Vennerne) og Susanne (Forældreforeningen) deltager i pkt. 2. 
 
 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min  
Godkendt 

2. Snak med 
Forældreforeningen og 
Vennerne 

Vi skal have en snak 
med hinanden om, 
hvorledes vi bruger 
hinanden bedst og 
hvorledes vi optimerer 
samarbejdet. Er der 
forhold, som kan 
gøres bedre. Kan vi 
bruge hinanden 
bedre? 
 
 

Lars fremlægger kort, hvilke udfordringer, som 
HG fodbold står med aktuelt ift. 
bestyrelsesarbejde og frivilligt arbejde i klubben 
generelt. 
 
 
 
 
 
Lone fremlægger status for Vennernes arbejde 
og hvad hun i øvrigt har på sinde. 
 
 
 
 

60 min. Lars indledte med et udkast til 
medlemsskrivelse. Det er vigtigt, at alle 
trækker på samme hammel.  
Bestyrelsen er lidt presset på manglende 
hjælpere til arbejdet, hvorfor der afholdes 
medlemsmøder for alle medlemmer og 
forældre for ungdoms og børnenes vedkom- 
mende.  
 
Lone Fisker fortalte om arbejdet i 
Venneforeningen.  
Lige afholdt generalforsamling med en 
vedtægtsændring og et overskud på kroner 
125000,-. Flot 
 



Susanne fremlægger status for 
Forældreforeningens arbejde og hvad hun i 
øvrigt har på sinde. 
 
 
 
 
 
 
Herefter dialog…… bl.a om tilskuerfaciliteter 
 

Forældreforeningen lider lidt under mangel 
på nye  
Medlemmer. ”Tordenskjolds soldater.” Får 
ikke så mange ansøgninger om støtte efter 
ændring af HG Fodbolds hjemmeside, men 
indtægtsgrundlaget i form af Indestævne/ 
Seiffert Cup og Pinse Cup forsvinder måske 
Så det passer meget godt! 
 
Efter ”Brainstorming” vil vi i fællesskab 
arbejde med følgende emner: 

1 - Tribune med siddepladser til 
kunstgræsbane. Venneforeningen har 
besluttet at hjælpe med kroner 50000,-. 

2 - Lys på græsbane bag kunsten. 

3 - Salgsvogn til hjemmekampe. 

Venne- og Forældreforeningen inviteres til 
hvert 3. bestyrelsesmøde, så vi kan orientere 
hinanden. 
 

3. Sponsorudvalg Vi får en kort status på 
mødet på torsdag. 
 

Lars informerer om mødet, deltagere m.m  
Er der noget, som er vigtigt for bestyrelsen i 
denne sammenhæng? 
 

10 min. 12 deltager i sponsormødet, som Michael 
Kristiansen styrer og leder. Lars kontakter 
Jørn Frydenlund angående aftale om Seiffert 
Arena. 
 

4. Håndtering af 
træneransættelse i 
HGQ  
 

Vi skal have talt ud 
omkring ansættelsen 
af træner i HGQ.  

Dialog omkring forløbet? Hvordan håndterer vi 
sådanne sager i fremtiden? 

15 min. Forløbet blev drøftet. Det har ikke været 
perfekt. Fremadrettet skal vi være mere 
opmærksomme på procedurer og gældende 
aftaler 

5. Tider indendørs Vi skal beslutte, 
hvorledes proces ift. 
indetider  i 17/18 

Dialog med baggrund i Tommys mail om emnet. 5 min. Jens-Erik går ind i arbejdet sammen med 
Tommy i 2017 



vintersæson 

6. Beslutningssager & 
orienteringssager fra 
bestyrelsesmedlemme
r 

Der orienteres fra alle 
bestyrelsesmedlemme
r af sager, som har 
bestyrelsens interesse 
 
(Sager kan nævnes på 
mødet) 

Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer kort: 
 
 
Vivi, 
 
 
Thomas Christensen 
 
Jens-Erik, 
 
 
 
 
Kunstbanen/Samarbejdet med Philip 
 
 
 
 
 
 
Jacob, 
 
 
U-13/U-15 drenge (obs!) 
 
 
Lars, 
DBU Sjællands repr. møde 
 
HG hovedfor. repr. møde 
 
Arr. med Bo Henriksen 23/3 
 

20 min 6 trænerkontrakter er ved at være klar til 
underskrifter. Pigeelitecamp på vej i samme 
uge som Fodboldskolen. 
50% af pladserne er ”solgt!” 
Sportscollege er afsluttet. Lars har kontaktet  
HIC herom. 
Samarbejdet med Thomas Christensen er 
bragt til ophør. 
Jens-Erik har lavet mundtlig aftale med Philip 
om booking af Kunsten. Lars følger op hos 
Flemming Jørgensen. 
Der arbejdes seriøst på at få Infoskærmene 
til at fungere!! Det burde kunne lykkes. 
Træningsplan for foråret er 
underudarbejdelse. 
Deltog i Venneforeningens 
Generalforsamling. Roste deres arbejde og 
hjælp. 
Hold til SBU i foråret skulle være tilmeldt 
 
Hjemmesiden er ikke a jourført. Der arbejdes 
herpå, når vi har den fornødne og 
kvalificerede hjælp. 
U 16 drenge mangler en træner. Vi søger. En 
1. holdsspiller fungerer p.t som 
stationstræner. 
 
Lars og Tommy deltog hos SBU. 
 
Lars deltog. Der blev bl.a drøftet 
Frivillighedsproblematik/mangel på ledere. 
Et fælles sekretariat. God ide som 
Lars sender vores opbakning til videre.  



 
NIF fodbold 
 
 
Henvendelse til jobcenter 
 
 
Henrik Lejbøll/Kiosk 
 

Jacob sørger for U 17 spillere. JP for bane 
Vi afventer svar, når NIF vender tilbage efter 
vinterferie. 
 
Måske kan vi få sekretariatshjælp. Lars 
arbejder videre 
med ideen. 
Svaret til Lejbølle kommer senere 

7. Opfølgning på seminar Vi skal færdiggøre 
oplæggene vedr. 
medlemsmøderne 
(eller aftale processen) 
 

Lars præsenterer oplæg til invitation 
 
 
 
 
 
Jens Erik præsenterer mødeplan 
 
Jacob præsenterer tipskupon 
 
 
 
 
Lars skulle have lavet et oplæg til struktur og 
opgavefordeling. DET ER IKKE NÅET! 
 
Proces herfra aftales 
 

30 min Godt skrifligt oplæg fra Lars, der skal 
”finpudses” en Smule. Mødelokale M1 er 
reserveret mandag og onsdag mens det 
bliver Kursuscentret tirsdag. Drikkevarer er 
bestilt! 
 
Revideret mødeplan er rundsendt. 
 
Tipskuponen blev præsenteret. Rundsendes 
til kommentering. Færdiggøres på 
”Oplægsmødet” onsdag den 1.  
marts klokken 19,00 i Klublokalet, hvor gøre 
møderækken færdig 

8. Evt. 
 

  5 min Referaterne lægges på Hjemmesiden. 
Boblberg hører ikke hjemme på vores 
Hjemmeside. 
Fjernes. 

 


