
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 26.1.2017 

    

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid: Torsdag d. 26/1-2017 kl. 19.00-21.30 
Sted: Snoghøjen 5/Lars 
 
 

Mødeleder: Lars Hoppe Søe 
Referent:  Jens-Erik Petersen 
 
 
 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                     

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min  
Godkendt 

2. Økonomi Meget kort 
gennemgang af 
økonomien. 
 
Afklaring af proces 
vedr. SPAR NORD-
sponsorat 
 
Afklaring af 
sponsorsituationen 
 
Input fra Michael 
Kristensen vedr. 
sponsoroplæg 
 
 

Meget kort gennemgang af økonomien ved 
Tommy.  Er der forhold, vi skal være 
opmærksomme på? 
 
Herefter kort snak om SPAR NORD-sponsorat og 
afklaring af sponsorsituationen, herunder snak 
om oplægget fra Michael (vedhæftet). 
 
 
 
 
 
Bandereklamer 

15 min. Lidt stram likviditet, men følger budgettet. Det ser for-  
nuftigt  ud. 
 
Megaproblemer med at leve op til indhold i aftalen. Af- 
venter sponsormødet den 23. februar. Kan vi ikke leve- 
re, bliver der ingen aftale. 
Oplæg til sponsorarbejdet modtaget fra Michael  Kristi- 
ansen, der har tilsagn fra 3 til 4 personer, der godt vil 
hjælpe.  Tommy vil godt styre og samle aftaler. Besty- 
relsen pegede på nogle emner til et uforpligtende  
sponsormøde den 23. februar. Lars og Jens-Erik deltager 
i mødet. 
Tommy kontakter John Riisager for opfølgning af af- 
taler om bandereklamer, der ”blot” skal klistres på og 
opsættes inden fakturering. 

3. Kunstbanen og tider Vi skal lige gøre status 
 

Jens Erik fremlæger status. Skal der sendes brev 
til Flemming/Hans? 
 

10 min. Jens-Erik redegjorde for forløbet, der havde givet anled- 
ning til meget ekstraarbejde, men med stor hjælp og 
fleksibel indstilling fra trænere, holdledere og de re- 



 spektive årgange var det lykkes at få planen til at falde 
på plads. Jens-Erik forsøger at lave en aftale med HIC/ 
Philip så en lignende situation undgås i fremtiden. Kan  
der ikke indgåes en aftale, fremsendes Lars` brev til Flem- 
ming Jørgensen og Hans Nokolajsen 

4. HGH 
 

Bestyrelsen skal have 
overblik over HGH 
 

Jacob fremlægger kort en status. Hvilke forhold 
skal bestyrelsen være opmærksom på? Skal der 
igangsættes nogle handlinger? 
 
OBS! Brinksby 
 
 

15 min Jacob gav en kort orientering for mødet med trænere 
og årgangsansvarlige fra U 13 til U17 drenge.  Positivt  og 
konstruktivt møde. U 15/16 mangler trænere. Emner  
forespørges bl. a 1. holdsherrer. Gangsted hjælper til. 
Trist med Brinksbys opsigelselse. Ny sportschef søges. 
Brinksbys analyse af forholdene – og hans begrundelse – 
ser rigtig ud. 

5. 
 

HGQ 
 

Bestyrelsen skal have 
overblik over HGQ 
 

Vivi fremlægger kort en status. Hvilke forhold 
skal bestyrelsen være opmærksom på? Skal der 
igangsættes nogle handlinger? 
 

10 min. ”Pigefald” på U 18 piger. Vivi støtter trænerne. Ny aftale! 
Der er ro på nu. Det går den rigtige vej. Et DS 2 hold  
måske på vej. Der mangler spillere. Måske et hold efter 
sommerferien. Spillerne må selv skaffe yderligere spille- 
re, hvis de ønsker et hold. 

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, 
 
 
Jens-Erik, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy 
 
 
Jacob, 

20 min Der mangler målmandstræner til pigehold fra U 16 og 
ned. Emner søges og forespørges. Måske basis for to U 
16 pigehold i bredderegi. Nødvendigt med trænermøde  
om  ”Den hvide tråd” i pigeafdelingen. Afholdes snarest. 
Veteranerne afholder Jubilæumsturnering version 3.0 i 
Trollehallen med 33 deltagere. Flot 
Til- og afmelding af hold til SBU`s turneringer skal finde  
sted senest den 27. februar klokken 23,59. 
Michael har haft møde med Diana og Philip om Infotav- 
lerne. Problemer med leverandør og software. Desvær- 
re. Michael arbejder videre. Jeanett Laustsen afholder 
møde med Philp og Diana, så hun kan lære selv at læg- 
ge vore informationer på hjemmesiden. 
 
Indestævne for ungdom 28. og 29. januar ”kører.” God 
hjælp af Gangsted og 1. holdspillere herrer. Flot arbejde. 
 
En enkelt træner ønsker ny kontrakt, hvor kontingentet  

 



 
U-8, er der afholdt møde? 
 
 
 
Lars, 
 
Sportscollege 
 
 
 

er indarbejdet. Materialebur ved containere forventes  
klar i kommende uge. 
Møde afholdt med U 8 træner og årgangsansvarlig. Mø- 
de med trænere for U 6/7 og 9 afholdes mandag. Vi fast- 
holder bredde før elite jvf ”Den Røde tråd!” 
Lars takker pænt nej til møde med SB&I om elitesamar- 
bejde.  Lars skriver til Næstved om et muligt samarbej- 
de med Næstved som eliteklub på herresiden og HG på 
damesiden. 
Lars har møde med Steen Hansen om Sportscollege på 
mandag. Skulle være ”aflivet,” men lever åbenbart vide- 
re. 
Trænerarrangement med Bo Henriksen den 23. marts i  
DGI-regi med 12 U 17 drenge og 2 målmænd kl. 18,15 til 
19,30. Herefter møde i klublokalet. Traktement: Vivi. 
 
 

7. Opfølgning på 
bestyrelsesseminar 

Vi skal arbejde videre 
med ideerne fra 
bestyrelsesseminaret 
 

Lars opsumerer dialogen fra 
bestyrelsesseminaret. 
 
Der udarbejdes bud på, hvilke funktioner vi skal 
have besat for at kunne løse klubbens opgaver 
(bestyrelsesposter, udvalgsposter m.m). Det 
aftales, hvem som laver en kort beskrivelse af 
organisationen og posterne, som skal besættes. 
 
Der aftales en møderække for alle klubbens 
hold/forældre. Der aftales en dagsorden for 
møderne. 
 
 
 

70 min Vi skal have flere frivillige på banen/til at hjælpe. Ellers  
en kontingentstigning til at ansætte hjælp for. 
Der afholdes møder med alle årgange og eventult for- 
ældre. Lars formulerer et pænt og positivt brev og Jens- 
Erik laver en mødeplan. Brevet rundsendes til kommen- 
tering inden udsendelse. Alle møder afsluttes med en 
”Tipskupon,” hvor man kan afkrydse, hvad man kan og 
vil hjælpe med til. JNO ansvarlig herfor. 
Lars laver et oplæg til struktur- og opgavefordeling. Det 
rundsendes til bestyrelsen, der ”fylder på.” 

 

8. Evt. 
 

  5 min Intet 

 


