
Referat bestyrelsesmøde HG-fodbold den 12.11.2018                  

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold: 
Jesper Hansen (JH), Jens Erik Petersen (JE),  
Peter Hammer (PH), Henning Olsen (HO),  
Michael Helsinghoff (MH), Lars Hoppe Søe (LS) 
Malene Bonde (MDB)  
 
Tid:    12.11.2018 kl. 19.00-21.30 

Sted: Mødelokalet 

Mødeleder: Jesper Hansen (JH) 
Referent:  Malene Bonde (MDB)  
Særlig indbudte: Tommy Lauth (TL) 
 
 
Afbud:  
 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Hvem Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden Godkendelse     Godkendt 
 

2. Økonomi 
Tommy  

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

a status samt generel orientering ved TL 
b bøde HS 2 og 3 
c modtagerliste klubsalg Seiffert. Skal alle have? 
d andet 
 

 TL TL kontakter DBU vedr. manglende fodboldpas. 
Alkoholbevilling underskrevet + kopi af pas/sygesikring aflev. 
Økonomi – budget følges, fleste indtægter inde, udgifter kommer nu 
Bedre info til trænere, så bøder minimeres. Det koster f.eks. gebyrer 
at rykke kampe senere end 14 dage før kampdato. Der bør laves et 
trænermøde med div. info. 
Mangler de fleste trænerhonorarer. 
Ekstraudgift til A-licens som ikke var budgetteret 
Gebyrer til futsal – Afregnes iflg. aftalte vilkår 
Bødeudgift for herrerne er betalt og bogført 
Aftale med Seiffert kører som den skal. Gert styrer ordrerne 
JE+JH har møde med Seiffert vedr. kvaliteten af Select tøjet. 
Det blev aftalt at alle i bestyrelsen skal se bilag for indkøb. 
 

3. Gallafest Opfølgning a status på deltagerantal samt det praktiske 
b Hvem skal have træner- og lederpokal og hvem 
overrækker og motiverer? 
 

TL  TL køber gavekort x3 
Deltagerantal = 144 
Sætte borde/stole op lørdag formiddag kl. 10-12  
Hvem overrækker pokaler og siger et ar ord 
 

4. Ansvarlig for trænertøj og 
database? 
 
 

Uddelegering af opgaver 
JE 

Trænerass. + trænere SKAL være iført HG klubtøj til kampe JE 
MDB 

JE: Ønsker trænertøj database, MDB hjælper med den opgave 
Aftalt at trænere skal levere alt tøj retur v/trænerophør 
Vi skal have ensrettet hvad der udleveres og huske alle på at man 
repræsenterer klubben når man er i HG tøj = Oplæg til næste 
trænermøde 
 

5. Ansvarlig for bold-skabe 
låse og nøgle? 
 

Uddelegering af opgaver  Samme liste som tøj + administratorer på div. ting JE 
 

JE: Der er ikke ret mange nøgler i omløb efterhånden 

6. Status på "Bold og 
bevægelse"  
 
 

Fremtidig strategi JE JE Udarbejder forslag til ny placering hertil, da vi også 
mister 11-mands bane i ca. 3 år til Bane dk. 
Artikel i avis herom.  
 

JE Sendes ud til afdelinger + hovedbestyrelse 
Enig Fodboldbestyrelse at dette kommer til offentlig debat 

http://live-1070-herlufsholm-gf.umbraco-proxy.com/


7. Status HG Q  
Piger/kvinder 

JE  
 

a status på hold, spillere, trænere og tilmelding næste år 
b tårnstreaming sikring  
c trænerkontrakter 19/20 og økonomi = Jesper 
d skal der forhandles nye aftaler og af/med hvem 
e andet 
 
 

JE 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH 

 Vivi er konsulent for bestyrelse samt klubhus/kioskansvarlig 
Karina budt velkommen og er ny i bestyrelsen = er med ind over piger 
U14-16, Karina ønsker jobbeskrivelse. 
1,2,3 HGQ-hold ser fornuftigt ud.  
December tilmelding af hold, nogle rækker kører kontinuerligt + 
februar for øvrige hold = Årgangsansvarlige tilmelder  
Indkalde til møde med årgangsansvarlige. 
Øst-rækker sker ikke automatisk = Henvendelse fra SBU herom  
 
HGQ: 3F 2020 = Økonomi = Kommerciel person vil blive ansat hertil. 
Der er forhandlinger i gang med konkret person. 
Ny assistent træner til 1. div. damer = Stillingsannonce opslås  
Thomas Rune er startet på A-Licens træner uddannelsen, hvilket bliver 
flettet ind i hans kontrakt. 
3F 2020 = Koster ca. 350.000 kr. i dag at være i 3F. Ønske om opdeling 
af HGQ i en elite og en amatør afdeling når/hvis 3F bliver en realitet. 
Punkt b) Er sikret, skal dog sikres med mere gitter (Philip Gren) 
Punkt d) 70 spillere af de små piger = Vivi/JH skriv ud mht. muligheder 
for trænerløsning / lukke afdeling / evt. kontingentstigning til træner-
løsning fra HGQ’s damespillere. JH har nu trænerbank på ca. 10, 
hvilket vil koster en kontingentstigning på de berørte pige-årgange 
(U6-7-8-9-10) på ca. 600 kr. pr. halvår pr. spiller. Der skrives ud til 
forældrene herom. 
  

8. Status drenge/herrer MH a status på hold, spillere, trænere og tilmelding næste år 
b andet                                                                    

MH U19 drenge har sponsorer for 17.000 kr. + ny træner (=MH) det næste 
½ år = 19 spillere nu og får tøjordning, enkelte spillere træner op. 
 

9. Opgavebeskrivelser på de 
enkelte hovedområder 
 

JE 
 

  EVT: TEMA DAG = BRAINSTORMING 

10. Sportscollege LS 
 

Info  LS 
MDB 

LS er i styregruppen for Sportscollege og MDB er suppleant 
Sportscollege er et samarbejde mellem: Næstved Gymnasium + 
Folkeskolerne i kommunen + ZBC + NIF på drengesiden + HG Fodbold 
på pigesiden + Team Fog Basket + HG Svøm.  
Det er deltager betalt + tilskud fra kommunen 
Ny koordinator ansat = Peter Ditlevsen 
Ca. 35-40 unge fra 7. kl. til 3.G 
Ny brochure udarbejdet. Brochuren sendes til skoler fra Sportscollege. 
Man søger om optagelse og godkendes hertil, kræver et vidst niveau. 
HG forpligter sig til klubtræning torsdag morgen i NIF kl. 8, skal være 
en træner fra HG Fodbold. Peter Ditlevsen tager hver anden tirsdag og 
1. div. Træner-team tager hver anden tirsdag. 
Formål: Fysisk træning, mental træning og foredrag.  
I gang med opførelse af Sportscollege hus ved Stadion med lejligheder 
til idrætsudøvere = Bolig Næstved samarbejde 
 

 



10a. Hjemmeside og Facebook HO + MDB Status på hjemmeside og klubbens Facebookside 
 
 
 

HO 
MDB 

HO: Hjemmesiden opdateres lige nu, så alt gammelt kommer væk og 
relevant og ikke så nyhedsbaseret info kommer på. Hjemmesiden er til 
klubnyheder, sponsorannoncer, info om hold, trænere, bestyrelse, 
mødereferater mm. Husk input via ny mail til HO.  
Referater gemmes i arkiv. 
Det har været svært at komme ind og få de rigtige adgangskoder 
mm. til Kluboffice.  
Hjemmesiden: For mange kan rettet i den: Skal kun være HO + 
sponsorudvalg + kommende kommerciel person i klubben.  
 
MDB: Facebook skal benyttes til nyheds flow og MDB forsøger at få 
mere gang i siden. Har haft lagt artikler op omkring 1. div. Men 
mangler lidt input fra de andre hold.  
 

 

11. Mødedatoer  
 

  
 
 

 HUSK: DECEMBERMØDET DEN 3. DECEMBER KL. 18 AFHOLDES HOS 
MALENE PÅ MYRUPVEJ 11, MYRUP, 4700 NÆSTVED – MALENE 
SØRGER FOR MAD OG DRIKKE. 
 

 

http://live-1070-herlufsholm-gf.umbraco-proxy.com/

