
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 22.6 .2017 

    

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid: Onsdag d. 22/6-2017 kl. 19.00-21.30 
Sted: M1, HG’s idrætscenter (hallen) 
 
 

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         

2. Møde med 
nøglepersoner/tovhold
ere i HG fodbold 
 

Vi skal have en dialog 
med tovholderne 
omkring deres 
områder 
 

Hygge + pizza til at starte med. Derefter kort 
oplæg fra Lars om klubbens status til 
tovholderne, hvorefter vi hører kort fra de 
enkelte områder. 
 
Vi slutter af med spørgsmål til hinanden. 
 

60 min Lars fortalte kort om klubbens situation. Sportsligt, 
økonomisk og ledelsesmæssigt 
 
Kioskudvalg:  Skal markedsføres bedre, så man ved, 
hvornår der er åbent. Dårlig placering på 1.sal.  
Stuetage eller kioskvogn en god mulighed. 
 
Kampdage med kampe 10, 12, 14 osv. Eller kampe på 
3 baner samtidig. Vil give mere salg. 
Forældreforening: Lejbølle trådt ud af bestyrelse og 
ind igen som suppleant. Støtter ungdomshold 
økonomisk på ture i sommerferien. Der arbejdes på et 
nyt koncept til Ungdoms- og børneafslutning. 
 
Venneforening: Indendørsstævne fordelt på 2 dage 
med drenge og piger, hver for sig. Skolehold inviteres 



Pinse Cup! Ros og ris skal samles op og 
Tovholdergrupper nedsættes. Tommy indkalder til 
møde i august måned.  
 
Gallafest igen? Ser vi meget gerne. Carsten Egeberg 
og Lone Fisker indkalder 
 
Sponsorudvalg: Michael Kristiansen orienterede. Flot 
oplæg til mulige sponsorer. Nye hovedsponsorer 
måske på vej sammen med en Indkøbsaftale til kiosk 
og Pinse Cup 

3. Økonomi Afklaring af 
økonomiske forhold 

Tommy fremlægger mundtlig status på 
økonomien. 
 
 
 
Kort info om sponsoraftale med SPAR NORD 
 
 
Kort info fra Lars vedr. budget 2017/18 på 
seniorholdene. 
 
Herefter snak/beslutning  om kontingenter 
for den kommende sæson. 
 
 

20 min Regnskabet følger budgettet. Vi forventer et overskud 
på  kroner  100000,- på årets regnskab. Budget for 
herre og damesenior for næste sæson bliver som i 
denne sæson. 
 
Der indgås sponsoraftale med Spar Nord om 1. holdet  
Damer 
 
Lars og Tommy gennemgår budgetoplæg til næste be-  
møde. 
 
Kontingentet stiger næste sæson med kroner 25,- pr. 
halvsæson. Kan gradueres på de enkelte hold. 
Kontingentet dækker også vintertræning, hvor 
holdene fra U 13 og op tildeles 2 ugentlige 
træningstimer. Børneholdene tildeles 1 ugentlig time 
på trekant eller bane, hvis der er plads eller 
indendørstræning på sædvanligvis. 
 

4. Sæson 2017/18 Gennemgang af status Jacob, Vivi og Jens-Erik gennemgår kort de 20 min. Vivi  I.a.b. 



 og hængepartier 
 

enkelte årgange. Hvad er status? Hvad 
mangler? 
 
Ifm. møde med herresenior blev der 
igangsat overvejelser omkring ombygning af 
omklædningsrum for herrer + mulighed for 
fællesspisning. Disse emner skal vi have 
behandlet og evt. lagt en plan for. 
 

62 veteraner har spillet sig til to 1. pladser og en 2. 
plads  i forårets turneringer. Kører godt 
 
JNO mangler en træner til U 17 drenge. Emner 
kontaktes. Ellers ser der fornuftigt ud. Ny 
kampansvarlig hos herrerne søges.  Sportschef 
ligeledes. Bestyrelsen stiller  sig positiv for ønskerne 
om fællesspisning og renovering af omklædningsrum.  
Afventer nærmere oplysninger og informationer 
 

5. Projekt med ledige 
akademikere og 
flygtninge 
 

Info og aftaler omkring 
projekter, hvis vi 
ønsker deltagelse 
 

Lars fortæller kort om et projekt, som 
Næstved Kommune igangsætter og hvor vi 
har mulighed for at 3-4 ugers arbejde fra en 
akademiker. 
 
DGI ønsker at opstarte projekt, hvor 
flygtninge skal være trænerassistenter 
 
Ønsker vi at deltage i ovenstående?? 
 

5 min. Vi er med. Lars aftaler mere præcist med Næstved 
kommune. 
 
 
 
Vi er også med her.  
 
 
Skal dog høre, hvem trænerne er og  truffet aftale 
med vore egne trænere, inden processen sættes i 
gang 

6. Banefordeling efterår + 
principper for 
banestruktur 
 

Vi beslutter fordeling 
for kommende 
efterårssæson + 
diskuterer principper 
for banestruktur 
 

Jens Erik fremlægger fordelingen (er alt gået 
op?) og fortæller om oplægget til 
banestruktur. Bilag er vedhæftet. 
 

10 min. Jens- Erik orienterede om oplægget til træningsplan i 
efteråret. Planen er rettet til efter møde med 
herresenior, så der er mulighed for samtræning på 
herresiden. 
 
Alt tilsyneladende gået op i en højere enhed. Lars 
taler med ejeren af nærliggende kunstgræsbane. 
Måske kan  vi lave en aftale til gavn for begge parter. 
Oplæg til ny banestruktur udsat til næste møde 

7. GF + Bestyrelsen i Der redegøres for de Lars fremlægger de foretagne sonderinger + 5 min Emner forespurgt med negativ resultat. Nye 



kommende sæson foretagne sonderinger 
 

overvejelser forespørges og inviteres eventuelt med til næste 
bestyrelsesmøde. 
Lønnet regnskabsfører en mulighed 

8. 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, 
 
Møde omkring kunstbaner i Næstved 
Kommune 
 
 
 
Jacob, 
 
 
 
Tommy, 
 
Fodboldskole 
 
Lars, 
 
Livestreaming fra 1. division 
 
Seneste nyt omkring aftale med NIF 
 
Brev til medlemmer 
 

20 min  
 
Vivi  I.a.b. 
 
Veteraner nævnt tidligere. Går godt.  
 
Har deltaget i møde om planer for kunstgræsbaner i 
Næstved kommune. Vi ønsker en 11 mandsbane 
mere. Spørgeskemaundersøgelse om banebehov 
kommer snarest fra kommune. 
 
Støtter renovering af omklædningsrum for HS 1. Også  
økonomisk! Sportschef og træner til U 17 søges. 
Emner i kikkerten. 
 
Deltagerantallet til Fodboldskole halveret. 135 
deltagere p.t.  Pigecamp tager sin del. 
Assistenttrænere  mangler og søges stadig. 
 
Fra efterårssæsonen skal der kunne Livestreames fra 
1. division damer. Lars taler med Amerikansk Fodbold 
om lån af filmtårn. 
 
Lars og Jens-Erik har aftale med NIF i uge 26 
 
Udsat til efter sommerferien 

8. Evt.   5 min Tommy sørger for gave til Lejbølle. Ellers I. a.b. 
 


