
Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 21.2.2018 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid:   d. 21-02 2018 kl. 19.00-21.30 
Sted: Klubhuset 
 
 

Mødeleder: Jesper Hansen 
Referent:  Jens-Erik Petersen 
 
Afbud:  Vivi 
 
(Tommy kommer ca. kl. 20.00) 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min Der blev tilføjet et par enkelte punkter til dagsorden 
hvorefter den blev godkendt 

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

  30 min Tommy Lauth kommenterede og besvarede spørgs- 
mål til regnskabet, der i store træk følger budgettet  
med enkelte afvigelser. Alt tyder på, vi kommer ud af  
året med det forventede positive resultat. 
Der skal laves budget for både Talentcenter og Pige- 
camp. Jesper kontakter Trine Stenbek desangående. 
Mærk Næstved har bevilliget os kroner 100000,- efter 
ansøgning. Jens-Erik aftaler møde med kommunen og 
orienterer om vore planer. 
De årgange, der spiller vinterbold, skal betale turnerings- 
gebyr, baneleje og dommerudgifter. Tommy varsler op- 
krævning for holdene. 
Klubben betaler deltagelse for børnehold på Bakken og 
Sommerland Sjælland. 

3. Nye aftaler Hic Banepriser……. 
Banepåsætninger…… 
 
 

Jesper og Jens-Erik har afholdt møde med  
Philip, der orienterede om opbygningen af HIC 
Desuden drøftede vi forskellige 
samarbejdesrelationer samt ønsker fra fod-

  



 boldafdelingen. Jens-Erik referede fra møde 
med Philip og Diana om forskellige samarbejds- 
opgaver. Nøgleplan, reservation af baner til 
træning og kampe,lys på banen og Infotavler 
samt mulighed for lys på TR 81  
Referat fra mødet sendes til bestyrelsen 

4. Venneforening  
 

Gallafest 2018                                    (tommy) 
Aktiviteter 2018 – hvordan gør vi? 
 
 
 

 Jesper havde deltaget i Venneforeningens bestyrelses- 
møde. Venneforeningen forventer at nedlægge sig selv 
ved generalforsamlingen 13. marts. Der er flere opgaver, 
som kører videre. Vagtordning til koncerter på Grønne- 
gade overtages af U 10 dr/Søren Fini. Dyne-outlet over- 
tages af 1. holdet herrer. Loppemarked og Indendørs- 
stævne ”hænger” lidt. Bestyrelsen i Venneforeningen 
vil gerne hjælpe til og være rådgivere, men ikke ansvar- 
lige. Formuen bruges til lys på TR 81. Arbejdet sættes i 
gang, når diverse tilladelser er på plads via Henrik Riis- 
ager. 
Gallafest afholdes den 17. november i HG`s hal 1. Tom- 
my booker hallen.  Venneforeningen bistår også her  
med at løse opgaven. 
 

5. Klubudviklingsforløb Strategi for de næste 
24 mrd  
Vision- Mision 
 
 
 
 

Dialog med mulighed for senere 
”lang Lørdag’s” møde 

 Bestyrelsen vil bruge en lørdag eller søndag på en  
”Strategi- og visionsdag,” hvor vi kan drøfte langsigtede  
mål og visioner med god tid og måske med brug af en 
Facilitator. Måske invitere relevante personer omkring 
klubben med. Licensklub contra breddeklub? Ansættel- 
se af en lønnet sekretariatschef? Søge fondsmidler til 
en forsøgsperiode? (Lars) Mange flere mulige emner! 



6. Status HG H Update Allan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Allan orienterede. Det går ganske fint på næsten alle  
hold/årgange. God medlemstilslutning og fint træ- 
ningsfremmøde. HS 2 mangler lidt rutinerede spillere. 
Håber, de kommer. Mange U 19, der kan hjælpe til. 
1. holdet spiller træningskamp lørdag den 24. februar kl. 
16,00 mod FC ”Græsrødderne.” Håber på flot fremmøde 

7. Status HG Q Update JH/LHSøe 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ser rigtig fornuftigt ud på 1. holdet. God tilslutning og 
stemning. Dejligt. Michael Vilster er grundet sygdom 
stoppet som træner på 2. holdet. Jacob Fromberg ta- 
ger over. 

8.  
Sponsorudvalg 

1/ Fremtiden 
2/ Tur til Brøndby  
 

  Afventer møde den 28. februar, men fremtiden ser lidt 
mørk ud. 
Flot oplæg til sponsortur for 35 sponsorerer. Klubben 
Giver et tilskud på kroner 10000,- Deltagerlisten/invita- 
tionerne skal være meget målrettet. 
 

9. Træningsplan fra uge 
14 
 

   Jens-Erik er ved at indhente ønsker til træningsplan 
fra uge 14. Græsperioden! Sidste frist: 28. februar 
Håber, alt går op i en højere enhed 

10. Fodboldinspirator/ 
Drengecamp 
 

   Det er med forundring bestyrelsen konstaterer, at HG 
Fodbold inviterer til en drengecamp. Der er ingen aftale 
herom. Næstved har dette område. Jesper tager en sam- 
tale med Trine Stenbek 

11. EVT. 
Alle 

   Den tidligere udsendte mødeplan blev godkendt 
Flot fremmøde til fællesspisning i klublokalet den 19.fe- 
bruar 
Samarbejdsaftale med NIF ”hænger” lidt i øjeblikket 
Fodboldskole i uge 27. Skoleleder: Tommy Lauth.  
Trænerleder: Allan Næsager 

 


