Havdrup Gymnastik og Idrætsforening
Referat Bestyrelsesmøde
Dato: Onsdag 25. November 2020

Tidspunkt:

Fodboldafdelingen.
Kl.

18:00

Sted: Havdruphallen mødelokale 1
Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, Kristian Jensen, Ole Frisenborg, Søren Tvede,. Erik Olsen,
Lars Mortensen
Afbud:

Dagsorden:
1) Valg af referent. - Ole
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 7. Oktober 2020 - godkendt
3) Aktuelt
a. Kunstgræsbane incl henlæggelse i 2020 – Begge skal på formand og Kassér
b. Årgang 2007-09: Andreas har fået endnu flere spillere så han har ca plus 20 spillere
fordelt fra årgang 2007-09. Han har brug for hjælp, som jeg har nævnt tidligere. –
@Torben tager ned og taler med dem og arrangerer evt forældremøde
c. Kontingents satser + nyt system Herunder de besluttede satser som skal ind i det nye
opkrævningssystem @Søren
i. passiv dvs man bare er med men ikke spiller eller træner 250 kr per år
ii. Herunder satser per ½ år
1. Børn op til 1. Klasse/ U7, Fitness og over 65 år 300 kr
2. efterskole 250 kr
3. ungdom og voksne udenfor hold 1 og 2 regi 600 kr
4. hold 1 og 2 med adgang til professionel træner 800 kr
iii. Det føres videre til referat at Torben ikke er enig i fremgangsmåden med at
fastsætte kontingenter hvor man går det som her på et bestyrelsesmøde og at
dette skal fremlægges på en generalforsamling
d. Indmeldelser - Vi skal orientere trænerne med de nye retningslinier. Udfordring med at
få nye medlemmer indmeldt. Vi skal have fat i dem. @Erik tager fat i Mie for at få de
sidste på plads evt med en liste i hånden. Kluboffice på næste træner møde.
e. Årgang 2004-06 piger, evt samarbejde med Solrød fc, hvordan gør man det? –
Overbygning er løsningen a la HB Køge. Pige hold 2004-06 og 07-08 piger er trænerne
lidt i konflikt. Ideer udbedes vi lægger hovederne i blød.
f. Ungdom: Hvad kan vi som bestyrelse gøre for at styrke vores ungdom, Eriks arbejde på
de 2 børnehold har virkeligt båret frugt på medlems siden og der er kommet flere
frivillige forældre på banen. – Forslag Tal lidt mere med trænerne, @Torben vil tale
med Andreas hold. Vi skal have lidt mere instruktion til Kluboffice. Indkalde til møde
med ungdomstrænere i starten af næste år. @Torben indkalder til starten af næste år
den 22. Januar.
g. Hvordan for vi samle Havdrup fodbold igen efter Corona/ hvordan for vi en klubånd
ind? – Klubhus Klubdag. Hjemmebane dag lad os aftale en dato for dette evt efter

h.

i.
j.
k.
l.

sommerferien på et trænermøde til januar. Hør trænerne om de har nogle forældre som
vil være med til en klubdag. Kerteminde eller fællesstævner
Hvordan ser vi Havdrup fodbold om 5-10 år? Er der noget der hedder Havdrup fodbold
om 10 år? - Åben discussion om hvad der er af muligheder med den beliggenhed og
størrelse som Havdrup har intet konkret output på dette punkt
Evt. klubdag 2021? Ja hvis vi får lov
Generalforsamling 2021? Skal den være online? (måske over vores facebookside). Vi
booker det til at være fysisk I Pepes. 25. Marts @Ole booker kl 19.00
Hvordan kan vi tænke træner/leder møde ind nu hvor vi ikke kan mødes?
Nu hvor vi ikke kan mødes til en fællesspisning skal vi tænke en lille anderkendelse ind
til træner/leder? – Vi indkalder til den 22. Januar 2021 sammen med trænerledermøde kl
18 til møde og kl 19 til spisning. @Torben orienterer sammen med indkaldelse til
trænerledermøde.

4) Todo liste (se online) 5) Budget til de enkelte udvalg. Se punkt 7) Økonomi
6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg
a. Ungdom
i. Status: 2010 piger er der udfordringer med at få tilmeldt + få trænere I
Kluboffice. Kristian har rykket Søren. Er på plads
b. Senior
i. Status Fyrværkeri – Erik vil rykke igen om hvad vi gør med det overskydende
fyrværkeri fra sidste år. - Det er vores og de vil ikke købe det af os. @Kristian
taler med dem.
ii. Roskildefestival – vi afventer om det bliver til noget ellers skal vi snart checke
med Niclas Olsson om vi stadigvæk har en aftale.
iii. Futsal er sat på standby, hvis der kommer gang i det kan de komme I 1. Division
@Michael Husk at tage fat i Lars så de bliver oprettet I Futsal
c. Old boys
Status Michael vil forsøge at finde en holdleder så der kommer styr på
dette. – Henrik Rosenbæk er holdleder
d. Fodbold Fitness
bemærkninger.
e. Dommer

German ser ud til at have overtaget – nøglebrik? Ingen

Intet at bemærke, DBU tager mere over

f. Andre udvalg
i. Status E-sport Standby pga Corona, evt høre Chrsitian om det skal starte op
igen @Kristian checker. Mål er at få en plan klar.
ii. Tøjaftale – intet at bemærke
7) Økonomi. Budget for 2020 - Ser ud til overskud til 50.000 kr. @Søren Vi binder dem til
Kunstgræsbanen.

8) Eventuelt
a. Nøglebrik der kommer liste med det nye system. Bliver også registret i Kluboffice Så
alle som får en nøglebrik skal være registret I Kluboffice fremover @Lars
b. Fordeling af tider på banefordeling orientering – fordelingskriterier Elitehold giver flere
point, piger giver færre point. -der skal aftales nye kriterier Lars Mortensen og Mikkel
formand fra Solrød vil lave nye baseret på medlemstal med et start niveau. @Lars
c. Erik vil lave plakater som kan hænges op , @Erik får lavet et tilbud på det og hører
Søren om beløb
9) Næste møde: Onsdag den 13. Januar 2021 kl 18:00 hovedpunkter er budget og
generalforsamling

