
 

Referat af bestyrelsesmøde HG-fodbold den 03.12.2018 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold  
Tid:   d. 03.12 2018 kl. 18.00-20.00 
Sted: Hos Malene i Mogenstrup 
 
 

Mødeleder: Jesper Hansen 
Referent:  Malene Bonde/Jens-Erik Petersen  
Særlig indbudte: Michael Kristiansen 
 
Afbud:  
Tommy Lauth, Lars Hoppe Søe og Michael Kristiansen 

  Emne Hvad skal vi udrette? 
Formål 

Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?                                                                  

1. Dagsorden 
 
 

Godkendelse 
 
 

 5 min Godkendt uden bemærkninger,  da mødet afslut- 
tes med en let julefrokost 

2. Økonomi 
Tommy  

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

 Gennemgang af regnskab.  
Status på forbrug 
 
 
Kontingentsatser 
 
Ekstrakontingent U 14 og 16 pi 

30 min Tommy havde fremsendt et ajourført  regnskab.  
Alle regninger betalt. P.t ser der godt ud økonomisk. 
Vi forventer et lille overskud ved årsafslutningen, 
men der venter store regninger. 
Kontingentsatserne ændres tidligst ved kommende  
generalforsamling. 
U 14 og 16 piger træner 3 gange ugentlig, og skal jf. 
tidligere beslutning betale et ekstrakontingent på  
kroner 2oo,-. Karina laver en skrivelse og Jinki 
opkræver 
 

3.  ”Stadionsagen”/ ”Bold  
og bevægelse” 

Status og handleplan 
 

Bestyrelsens holdning og handleplan 
 

 Jens-Erik gav en kort statusrapport fra Projektgruppen 
Der er indkaldt/indbudt til et orienterende Stormøde 



den 10. december for alle interesserede. Bestyrelsen 
bakker enstemmigt op om tiltagene i gruppen for at  
bevare stadion 

4. Organisationsdiagram 
og opgavebeskrivelser 
 

Drøftelse af en 
organisationsplan og  
opgavebeskrivelser 
 
 
 

Michael Helsinghoff  Michael prøver at lave et oplæg til næste bestyrel- 
sesmøde. 

5. Hjemmeside Hvordan ser det ud og 
hvordan ønsker vi det  
skal se ud 
 
 

Henning Olsen redegør  Henning Olsen gav en kort mundtlig statusredegørel- 
se på baggrund af et skriftligt oplæg. Der venter et  
stort oprydningsarbejde. Hvem bruger hvad? Kun Hen- 
ning skal have adgang til lægge emner på hjemmesi- 
den 

6. Status HG Q 
 

Karina/ Jesper  
 
 
 
 
 
 

Ny assistenttræner 
Kommerciel ansvarlig 
A-licens 

 Vi drøftede mulige emner som  ny assistenttræner  for 
1. holdet damer 
Martin Rowland Sørensen bliver  kommerciel ansvar- 
lig for 1. holdet damer 
I henhold til kontrakt er Thomas Rune tilmeldt til kur- 
set til  A –licens. Scala-centret sponserer fitnesstræ- 
ning for 1. holdet damer 

7. Status HG H Michael/Jens-Erik 
 
 
 
 

Sportschef Herre- og ungdom 
U 19 

 Der skal forhandles med Michael Bøgeskov om hans 
opgaver som sportschef og honorar. Michael og Jes- 
per har opgaven. 
U 19 drenge mangler en træner efter sommerferien. 
Holdet har fået sponseret nyt tøj 

8. Træningsplan                                        Jens-Erik har udarbejdet oplæg til træningsplan fra uge 
 1 til 13. Alle tider er brugt undtagen onsdage fra 20,00 
til 22,00. Tiden vil blive brugt til træningskampe. Kost- 
skolen er booket mandage til torsdage fra 18,00 til  
20,00. Ændringer kan stadig forekomme, men kun få 



ønsker herom, som ikke har kunnet opfyldes! 

9. Eventuelt    Forslag til mødedatoer i foråret 19 blev vedtaget.   
14.01, 12.02, 13.03, 11.04, 13.05, 12.06, 13.08. Gene- 
ralforsamling tirsdag den 27. august 

      

 


