
 Havdrup Gymnastik og Idrætsforening    
    

  Referat Bestyrelsesmøde Fodboldafdelingen.  
  

Dato: Onsdag 13. Januar 2021 Tidspunkt: Kl. 18:00 

Sted: Virtuelt meet.google.com/msx-aakj-aze 
Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, Kristian Jensen, Ole Frisenborg, Søren Tvede,., Lars 

Mortensen 

Afbud: Erik Olsen 

 

  

Dagsorden:  

  

1) Valg af referent. Ole 

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 25. November 2020 - godkendt 

3) Aktuelt 

a. General forsamling 23. Marts kl 19 I Pepe Ole booker lokale. Husk punkt med 

Kontingent I forbindelse med Corona, kommer til at fremgå af budget 

b. Kontingent nedsættelse og status på opkrævning automatisk betaling – Vi sætter 

betaling i gang og ser på refundering til sommer som tidligere kommunikeret. 

c. Budget 2021 og regnskab 2020 – Ser fint ud og Søren kører videre med at forberede. 

d. Kunstgræsbane – Status fra gruppen 

e. Fyrværkeri – outcome solgt til Ejby for 5.000 kr men der var lidt protester med 

levering. Kristian følger op (ringer sammen med Ejby) Hvis de ikke har fået det lovet 

forhandler Kristian den pris hank an få 

f. Træner/ledermøde udsat. Torben skriver ud til trænerne og holdledere . Vi holder møde 

når vi kan mødes 

 

4) Todo liste (se online) 

5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m. – intet at bemærke vi kan 

droippe dette punkt fremover  

6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg   

a. Ungdom 

i. 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 – 13-1-2021 evt hjælp af Andrea fætter 

ii. 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. - 13-1-2021 Indmeldelser også via Kluboffice. Lars ser på at få det 

aktiveret. 



iii.  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. Ser ud til at 

være I gang med Solrød - 13-1-2021 det er I gang med Solrød og Bestyrelse har 

godkendt at holdet arbejder videre med Solrød 

iv. Status: 2010 piger er der udfordringer med at få tilmeldt + få trænere I 

Kluboffice. Kristian har rykket Søren. 13-1-2021Trænerne er nu i Kluboffice. 

Nøglebrik er også på plads for dette hold. 

v. Hold navne der skal Lars og Søren styre dette for at få automatiske betalinger 

og hjemmeside med hold. 

vi. På den anden side af Corona se på om vi kan få lidt mere opmærksomhed til 

ungdoms holdene, evt med lidt mere træning fra evt HB Køge. 

b. Senior  

i. Arne forlængelse og udfordringer med max 10 mand- Vi vil gerne holde på 

Arne. 

ii. Roskildefestival – tager fat I Niklas Olson når vi ved om festivalen bliver til 

noget 

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 – 13-1-2021 løbet 

er kørt for dette vi regner ikke med at turnering kommer i gang. 

iv.  

c. Old boys - Syrenhave holdet. Vil gerne have et rum. Kristian vil se på om de kan 

dele med Oldboys. Lars sender dem  videre til Kristian ved henvendelse 

d. Fodbold Fitness - intet at bemærke 

e. Dommer - intet at bemærke 

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. – 13-1-2021 Evt se på Svinninge 

der har fået gang I det. 

ii. Tøjaftale  - intet at bemærke 

7) Økonomi. 

• Budget for 2021 og regnskab for 2020 

 

 

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 – 13-1-2021 

lave en løsning, dog kan man ikke få dem ind som ikke er med I klubben. Der er løsning 

på dette. 

b. Sponsor skilte – Kristian forhandler med dem om de vil betale fuld pris eller reducere I 

pris 

c. Banebookning til næste sæson. Michael booker som normalt med samme input som 

det vi har for nuværende. 

d. Hvis det åbner op med at der skal afvikles kunst kampe så tager vi fordeling til den tid 

e. 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 – 

13-1-2021 der skal arbejdes videre med dette.  

f. Erik vil lave plakater som kan hænges op , @Erik får lavet et tilbud på det og hører 

Søren om beløb 

 

9) Næste møde: 8. Februar kl 18  


