
 

Havdrup Gymnastik og Idrætsforening 
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Referat af bestyrelsesmøde 

 

 

 

Dato: Torsdag den 10. januar 2019. Tidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Mødelokale i Havdrup hal 2. 

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Berit 

Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Jimmy Glatter (JG), Henrik Rosenbek (HR) 

Afbud:  Preben Nilsson (PN) 

 

1. Valg af referent. 

Lars blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

Godkendt 

 

3. To-do liste. 

Gennemgået 

 

4. Nyt fra Bestyrelsen og udvalg 

a. Ungdom. 

i. Kåringsfest 2019. 

Vi har booket den 26. oktober 2019 i forbindelse med Halfordelingen. 

Vi skal huske at melde datoen ud, når vi har fået den tildelt fra SIU. 

Kristian Jensen og Christian Madsen er ved at starte en forældreforening, så 

kåringsfesten kunne være en opgave for dem.  

 

ii. Årgang 03. 

Der åbnes op for at 2003 spillerne kan samtræne med senior henover foråret 

med det sigte, at spillerne bliver en del af seniorafdelingen efter 

sommerferien.  

Dette skal aftales nærmere mellem Michael Ruff og Jesper Kragh. 

 

b. Senior. 

Sæsonen starter den 22. januar med samme trænerbesætning. 

Status på spillerne er ikke afklaret. 

Der skal opkræves kontingent snarest. 

Fyrværkeri har givet et overskud på kr. 64.300. 

Der kommer retningslinjer omkring salg af fyrværkeri på kommunens grund, da der 

er givet afslag til salg af fyrværkeri i Solrød. 

Steen Gammelvind vil gerne have adgang til at indhente spillercertifikater. 

Søren Tvede og Steen aftaler hvilke procedurer der skal følges for Senior omkring 

indmelding, indhentelse af certifikater og opkrævning af kontingent. 
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c. Old Boys. 

i.a.b. 

 

d. Fodbold Fitness 

i.a.b. 

 

e. Dommer 

Vi kan godt bruge flere dommere i klubben. 

 

f. Andre udvalg 

Berit har fået solgt flere skilte i hallen. 

Peter Olsen vil ikke betale pigerne selvom de har delt flyers ud for dem. De påstår, 

de ikke har gjort det ordentligt.  

  

5. Økonomi. 

Søren og Finn Jensen indberetter medlemstal inden den 31. januar 2019. Vi forventer at 

lande på mellem kr. 0 og – kr. 20.000 i underskud. 

Der skal opkræves kontingent. 

 

6. Aktuelt 

a. Trænerpakker (Retningslinjer) -> Afventer beskrivelse fra Berit 

Behandlet under To-Do-Listen 

 

b. Halfordeling 2019/2020 

Der skal søges nye tider inden den 31. januar 2019. 

Fayna kontakter Michael Ruff omkring dette, og får søgt.  

Der er halfordelingsmøde i marts. 

 

c. Bander Hal 1 / Hal 2? 

Vi kan godt nøjes med bander i hal 1, så dem i hal 2 kan sælges. 

Vi skal sikre os, at der er bander til halv bane i hal 1. 

 

d. DBU Delegeretmøde (Se vedhæftet PDF) 

Fayna undersøger, om vi har nogen vi kan sende til delegeretmødet.  

 

7. Eventuelt. 

i.a.b.  

 

8. Næste møde 

Generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar 2019 kl. 18.30. 

 



To-Do Liste (Aktiv) 

Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) 

Oprettet: For lang tid siden 

Ansvarlig: Lars Mortensen 

Historik 

2019-01-10 

Der er behov for grundigere beskrivelse af vores ønske 

Status: Aktiv 

 

Hjemmesidekursus til Berit 

Oprettet: 2018 

Ansvarlig: Lars Mortensen, Berit Nielsen 

Historik 

10. januar 2019 

2019-01-10 

Lars viser Berit hvordan hjemmesiden virker 

Status: Aktiv 

 

Sponsorvæg 

Oprettet: 2018-09-04 

Ansvarlig: Steen Gammelvind 

Historik 

2018-09-04  

(Svar Steen): Det bliver en mobil væg, der kun bliver sat op til Senior kampe og taget ned igen 

efter kampen, så undgår vi at skulle betale reklame afgift til kommunen. 

2018-11-14 

Ingen sponsorindtægter på sponsorvæg, det er ment som, en tak til erhvervsdrivende, som 

allerede hjælper Havdrup Fodbold. Kan på sigt afføde sponsoraftaler.  

Vi prøver at igangsætte projektet. 

Status: Aktiv 

 

  



To-Do Liste (Aktiv) 

Opdatering af "Velkommen i klubben" folder 

Oprettet: 2018 

Ansvarlig: Berit Nielsen 

Historik 

2019-01-10  

Berit kigger på det. 

Status: Aktiv 

 

Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler 

Oprettet: 2018-09-04 

Ansvarlig: Steen Gammelvind 

Historik 

2018-09-04  

(Svar Steen): Det var et skur til de to udskiftningsbokse, så de kunne stå i fred om vinteren og 

mellem kampene og så skulle skuret bruges som salgssted når der er kamp på stadion banen. Jeg 

har en bygge tilladelse fra kommunen, men det er aldrig lykkes mig at finde de 20.000 kr. det vil 

koste at få bygget skuret. Men det vil være en rigtig god ide, og vil forlænge levetiden på 

boksene. Så synes stadig det skulle være et punkt der skulle arbejdes hen imod. Steen udarbejder 

budget 

Status: Aktiv 

 

Ungdomstræner håndbog og ”Den Råde Tråd” 

Oprettet: 2018 

Ansvarlig: Fayna Sørensen, Jimmy Glatter, Kristian Jensen, Christian Madsen, Kurt Larsen 

Historik 

2019-01-10 

”Den Råde Tråd” i træningen på de enkelte årgange. 

Hvad skal man gennemgå/Lære på den enkelte årgang? 

Udvalget kigger samtidig på Ungdomstræner håndbog 

Status: Aktiv 

 

 



To-Do Liste (Historik) 

Skiltning + lys 

Oprettet: 2018 

Ansvarlig: Lars Mortensen, Preben Nilsson 

Historik 

2019-01-10 

Henvisning til udendørs omklædning  

Lys mellem hal 1 og 2 

Er en del af Havdrup helhedsplan, som er afleveret til SIU Slettes (Måske skærme) 

Status: Slettes 2019-01-10 

 

Tilbyde haltimer til DBU 

Oprettet: 2018-08-24 

Ansvarlig: Fayna Sørensen, Preben Nilsson 

Historik 

2018-08-24 

Afventer beslutning omkring haltider d. 2. og 3. februar. Badminton skal bruge dagene. 

2018-09-04 

DBU har fået tildelt haltider i december. 

Status: Slettes 2019-01-10 

 


