
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 29.4.2017 

    

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid: Lørdag d. 29/4-2017 kl. 9.00-11.30 
Sted: HG Klubhus 
 
 

Mødeleder: Lars Hoppe Søe 
Referent:  Jens-Erik Petersen 
 
Afbud:  
 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min  
Godkendt uden bemærkninger 

2. Økonomi Gennemgang af 
økonomien, dvs. 
opfølgning på budget 
16/17 og snak om 
budget 17/18 

Grundig  gennemgang af budget 16/17 med 
baggrund i materialet udsendt af Tommy. Er der 
forhold, som der skal handles på? 
 
Promotionkonto. Snak om forbruget på denne. 
 
Indledende snak om budget 17/18. Den videre 
proces aftales. 
 
Læs mail fra Tommy som forberedelse. 
 

75 min Regnskabet blev gennemgået. Ser meget fornuftigt ud 
i forhold til budget.  Der er økonomisk råderum til at 
tilgodese ønsker fra Promotionskonto.  
Indledende drøftelse af budget 2017/18. Vi skal stadig 
opbygge egenkapital. Lars, Tommy og Jens-Erik  afholder 
møde med Herre- og dameudvalg om deres budgetter. 
Kontingentsatser skal måske gradueres  mere end p.t. 
Især hvis en spiller deltager i Sportscollege. 

3. Opfølgning på arbejdet 
omkring frivillighed i 
HG-fodbold 
 
 

Vi skal lige opdateres 
på arbejdet 
 

Der følges op på de uddelte opgaver. Hvad er 
sket siden sidst? 
 

15 min. Materialeudvalg er ved at påbegynde oprydning i Mate-
rialehytte. JNO følger op 27. maj.  
Baneudvalg er under opstart. Har holdt første møde 
Kioskudvalg er næste etableret. 12 deltagere til første 
møde. Næste møde 1. maj. Kontakt til nogle pensionister . 



Håber, at kiosken kan holdes åben alle  ugens dage. 
Mobilpay og telefon købes af Tommy 

4. Møde med de 
årgangsansvarlige  
 

Mødet planlægges 
færdigt 
 

Vi gennemgår kort dagsordenen til mødet 15 min. Mødet afholdes mandag den 8. maj klokken 19,00. 
Mødetid for bestyrelse  minus Tommy 18,45 
Dagsorden er udsendt til Årgangsansvarlige 

5. Vision/Målsætning for 
HG-fodbold 

Beslutning om der skal 
arbejdes med 
klubbens målsætning 
og i givet fald 
hvorledes 
 

Snak om klubbens målsætning og hvorledes der 
evt.  skal arbejdes med den 
 

10 min. Målsætningspapirerne fra 2016 sendes af Jerns-Erik til 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tilpasses på næste  
møde. 

6. GF 2017 
 

Vi skal fortsætte 
dialog omkring GF 
2017 
 

Kort opfølgning fra seneste møde omkring 
mulige kandidater til bestyrelsen 
 

10 min. Mulige bestyrelsesemner kontaktes af Lars og Jens-Erik 
Vi forsøger at få kassereropgaven ”solgt” til en fælles 
ansat i HIC sammen med de afdelinger, der ønsker at 
være med. 

7 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, 
 
 
Jacob, 
 
 
Tommy, 
 
Fodboldskole 
 
 

20 min Generelt flot arbejde på de respektive Årgange og hold. 
Flotte resultater og placeringer! 
Dameafdelingen holder fælles trænermøde onsdag den  
3. maj ”Hvid Tråd” og trænerpåsætning til efteråret drøf- 
tes. U 18 piger i Pokalsemifinale, men tabte. Flot allige- 
vel.  
Talentcenter- og Forældre og barn træning er kommet  
godt i gang. Vivi laver oplæg til indhold i lægetasker  
samt, hvad et hold kan få i løbet af en halvsæson. 1 par  
målmandshandsker pr. halvsæson! 
Jens-Erik omtalte problemer med beskidte fodboldstøv- 
ler i omklædningsrum. Kontakte pågældende hold/klub- 
ber. Tages op på møde med Årgangsansvarlige. Infotav- 
ler skulle meget gerne snart fungere. 
Jacob: Der mangler stadig en hjælpetræner på U 15/16 
Tommy: Pigecamp koster pigedeltagere på Fodbold 



Lars, 
 
Free style arrangement 
 
Seneste nyt omkring aftale med NIF 
 
GF i Forældreforeningen 
 
 

skole. P.t  tilmeldt 99 drenge og 1 pige! 
 
Lars kontakter mulige lederemner. 
 
Positiv tilbagemelding fra NIF. Der arbejdes videre med  
projektet. 
Lars deltog i Generalforsamling hos Forældreforening. 
Ny bestyrelse valgt 

8. Evt. 
 

  5 min Intet 

 


