Aktivitetskalender for
HGI's fodboldafdeling.
Januar:
- fastsætte dato for generalforsamling - på valg, nye emner (best.)
- trænermøde - tilmelding turneringer, 3- og 5- mands stævner, træningstider græs (ungdomsans.)
- indkøb af fiduspokaler (materialeansv.)
- tilmelding turneringer DBU, DGI, Reos mv (ungdomsans.)
- tilmelding DBU pokalturnering senior og ungdom (ungdomsans.)
- halfordelingsmøde (HGI-HB) (HB repr.)
- opgive medlemstal til DIF, Solrød kommune via HGI-HB (økonomiansv.)
- ansøgning medlemstilskud - Solrød kommune (økonomiansv.)
- delegeretmøde i DBU Sjælland (formand)
- ansøgning til rekvisitpulje - Solrød kommune (materialeansv.)
- ansøgning om haltider for kommende indendørs sæson til Solrød kommune (formand)

Februar:
- afslut årsregnskab (økonomiansv.)
- fastlægbudget for kommende år (økonomiansv.)
- udsende girokort til kontingent 1. januar til 31. juni (økonomiansv.)
- afvikling af indendørsstævne - Vintercup (best. + årgange)
- endelig planlægning af generalforsamling - dagsorden, nye emner (best.)
- repræsentantskabsmøde i SIU (formand + næstformand)

Marts:
- generalforsamling (best.)
- regnskab til revision (økonomiansv.)
- planlæg holdaktier i ungdomsafdelingen (holdaktieansv.)
- opstart planlægning udendørsstævne - Sommercup (sommercup udvalg)
- trænermøde - uddeling af turneringsplaner til DGI turnering (ungdomsansv.)
- halfordelingsmøde i SIU (formand + næstformand)
- planlægning af optegning til græsbaner (SIC kontakt)

April:
- udbetaling holdgodtgørelse (økonomiansv.)
- generalforsamling HGI-HB (HB repr.)
- opstart træning på græsbaner for alle hold/årgange, når arealer er givet fri af kommunen. (SIC
kontakt)
- opstart turnering i SBU og DGI (ungdomsansv.)
- opstart SBU pokalturnering (ungdomsansv.)
- fotografering til og trykning af holdaktier, uddeling til holdene (holdaktieansv.)
- udsendelse af indbydelse til Sommercup (sommercup udvalg)

Aktivitetskalender for
HGI's fodboldafdeling.
Maj:
- start salg af holdlaktier (holdaktieansv.)
- kandidat til HGI's vandrepokal (best.)

Juni/juli:
- udsende girokort til kontingent 1. juli til 31. december (økonomiansv.)

August:
- afvikling af ungdomsstævne - Sommercup (sommercup udvalg)
- trænermøde - tilmelding indendørsturnering, træningstider indendørs (ungdomsansv.)
- opstart planlægning fodboldfest (best.)
- emne til Årets Idrætspræstation til SIU (best.)
- indsamling af sponsorgaver samt indkøb gevinster til holdaktier (sponsoransv.)

September:
- opstart planlægning indendørsstævne - Vintercup (vintercup udvalg)
- tilmelding indendørsturnering i DGI, DBU (ungdomsansv.)
- indbydelse til fodboldfest med tilmelding af spillere, ønsker om pokaler, spillersæt til årets spiller.
(best.)
- indkøb pokaler, gave til årets spiller, erindringspokal til Årets ungdomstræner sidste år, gravering
pokal til dette års Årets ungdomstræner (materialeansv.)

Oktober:
- opstart træning på grusbane - senior og ældste ungdomshold (SIC kontakt)
- indendørstræning med bander fra uge 43 (SIC kontakt)
- fordele halvagter til indendørsturnering (ungdomsansv.)
- SIU leder pokal fest (formand + næstformand)
- opstart indendørsturneringer DGI, DBU (ungdomsansv.)
- foldboldfest (best.)

November:
- udbetaling holdgodtgørelse (økonomiansv.)
- fastsættelse af dato for ungdomsafslutningen - oktober næste år (best.)
- indbydelse indendørsstævne - Vintercup (vintercup udvalg)
- træner/leder/dommer spisning (best.)

December:
- ansøgning til kursusgodtgørelser og rejsegodtgørelsr - Solrød kommune (økonomiansv.)
- ansøgning om weekend haltider for kommende indendørs sæson til Solrød kommune (formand)
- tilmelding til delegeretmøde i DBU Sjælland (formand)

