
Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 18.04.2018 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid:   d. 18-04 2018 kl. 19.15-21.30 
Sted: Klubhuset 
 
 

Mødeleder: Jesper Hansen 
Referent:  Jens-Erik Petersen 
 
Afbud:  Peter Hammer Kom og deltog i mødet fra 21,15 
 
(Tommy kommer ca. kl. 20.00) 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min  
Godkendt 

2. Økonomi 
Tommy  

Vi følger kort op på 
økonomien og div. 
forhold/spørgsmål 
desangående. 
 

 Persondataforordning 
”fodboldpas” 
 

30 min Tommy Lauth gennemgik det udsendte regnskab, der 
p.t. ser fornuftigt ud og grundlæggende følger budget- 
tet med enkelte afvigelser. Kontingentindtægt større 
end budgetteret. Materialekontoen brugt godt og vel. 
Vi forventer et mindre overskud som årets resultat! 
Vi har modtaget kroner 10301,- fra OK benzin for spon- 
soraftale. Dejlige og nemmer penge, som kan øges. 
Jens-Erik og Flemming Andersen svarer Næstved kom- 
mune på Mærk Næstved tilskud 
Vi har behov for en data-/IT-ansvarlig. Der arbejdes på 
at etablere et fællesdrev, hvor alle vore dokumenter 
kan ligge, og uden problemer overdrages til andre/nye! 
 
Persondataordning fra SBU/DBU. Alle spillere modtager 
en mail om at aktivere deres fodboldpas inden 1. august 
2018 for at få lov at spille. Spilleren skal også give tilla- 
delse til brug af billede, inden de må bruges. Vi bør have 



en Dataansvarlig, der sikrer, at vi følger alle regler og 
procedurer, men bør tage det ”stille og roligt!” Siger  
SBU. På bestyrelsesmødet i HIC, hvor Jesper deltager,  
vil emnet blive behandlet. 
 

3.  Hic Regninger 
 
 

Baderum 
Jerngitter 
Net- adgang klubhus 
Nøgleplan 

 Vi undrer os over, at HG Fodbold skal deltage i financie- 
ringen af forskellige renoveringer og fysiske ændringer 
af ”Den gule bygning!” Jesper og Jens-Erik anmoder om 
et møde med Flemming Jørgensen og Hans Nicolajsen 
samt – måske – Philip, hvor problemerne kan blive drøf- 
tet. Jesper anmoder om et møde og laver oplæg til  
dagsordenspunkter 
Jens- Erik bliver nøgleansvarlig efter Henrik Lejbølle 
 

4. Rengøring klubhus 
 
Klargøring ”atletik-
rum” 

Aftale   MTM 
 
Aftale hvem????? 
 
 

 
 
 
 
 

 Eventuel  aftale afventer møde med HIC 
 
Vivi og Sussi har opgaven, som forventes løst i nærme- 
ste fremtid 

5. Klubudviklingsforløb  LL – Møde 
 
                                    JH 
 
 
 

Fastsættelse af dato 
Peter Hammer    12/5 
                                          
 
 

 Temadag afholdes lørdag den 26. maj i tidsrummet 
9,00 til 16,00. Jesper laver dagsorden. Allan sørger 
for morgenmad. Frokost står Jesper for! 

6. Status HG H  Allan 
 
 
 
 
 

 
Store træner dag       DBU 
 
Træner kontrakter 18/19   økonomi 

 2 eller 3 trænere agter at deltage i Trænerdagen. Vi ser  
gerne flere deltager. Klubben betaler kursusgebyr 
 
Der er forskellige overvejelser om  træneresituationen 
efter sommerferien. Emnet tages op på Temadagen 



7. Status HG Q vivi 
 
 
 
 

 
Økonomi 1 div. 
 
Træner kontrakter 18/19   økonomi 

 Trænermøde afholdt mandag den 16. april, hvor træ- 
nersituationen efter sommerferien blev drøftet 
U 16 – 2 piger ser meget ”tynd” ud og det kniber med  
opbakning fra spillerne. Hvis træneren ønsker at trække 
holdet, bakker bestyrelsen op. 

8.  
Sponsorudvalg 
                                    

 
 Tur til Brøndby  
 
JH 

Bestyrelse inviteres + andre   
 
 
                                                                          (27) 

 Et flot oplæg fra Sponsonudvalget har resulteret i stor 
opbakning til turen den 29.april. 32 sponsorer, 2 fra  
bestyrelsen samt 4 fra Sponsorudvalget betyder et  
større tilskud, som bestyrelsen sagde OK til 

9.  
Sport-college 

Update 
Lars Hoppe 

  Lars orienterede om situationen. 4 spillere fortsætter 
under nugældende betingelser, hvilket koster klubben 
kroner 7500,-. 6 seks nye spillere starter efter sommer- 
ferien, og de financierer selv deres deltagelse. Peter  
Ditlevsen og Thomas Rune er trænere uden beregning. 
Al træning foregår på NIF`s anlæg. Vi betaler morgen- 
mad for spillerne. Allan sørger for bolde. Det er elite- 
satsning, der kan give nye spillere. P.t 1 fra Lynge- Broby 
og 1 fra Toksværd 
 

10. Næstved Kommune 
Venskabsbyer 
Stævne Norge 
                                     
 

Vivi 
Allan 
 
 
JH 

  Næstved Idrætsunion har bedt HG Fodbold stå for fod- 
boldholdene til Nordisk Venskabsbystævne i Gjøvik 
Vi har selv en del spillere med. Træner på herresiden 
er Lars Haagensen.  Dennis Witthøft og Vivi er ledere 
på damesiden. 

11. EVT. 
Alle 

JH Brøndby samarbejdsklub 
 
 

 Brøndby har inviteret til et møde om eventuelt samar- 
bejde på damesiden. Jesper deltager i det orienterende 
møde. 
Næste besluttende bestyrelsesmøde er fastsat til den 
16. maj. Erstattes måske at Temadagen lørdag den 
26. maj klokken 9,00 til 16,00 

 


