
 Havdrup Gymnastik og Idrætsforening    
    

  Referat Bestyrelsesmøde  Fodboldafdelingen.  
  

Dato: Onsdag 16. Juni 2021 Tidspunkt: Kl. 18:45 

Sted: Hos Ole Ulvelunden 11 

Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, , Ole Frisenborg, Kristian Jensen, Fayna Sørensen Lars 

Mortensen 

Afbud: Erik Olsen, Søren Tvede,.,  

  

Dagsorden:  

  

1) Valg af referent. - Ole  

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 25. April 2021 - godkendt 

3) Aktuelt 

a. Corona tøj, har alle fået også dommere? Status Der bestilles til de sidste Lars M m.fl. 

Michael sender til Kristian.  Send sammen med referat 

b. General forsamling. 

i. Indbydelse og hvornår - I September onsdag den 15.  kl 19 I Pepes Ole bestiller 

ii. Budget regnskab er revideret Check med Søren 

iii. årberetning punkter er skrevet Ole kan opdatere og sende rundt. 

iv. Hvem vil fortsætte  

1. Formand skal der finds ny af 

2. Næstformand . Kristian fortsætter 

3. Kasser økonomiansvarlig  Fayna stiller op og Søren vi gerne gå af..  

4. Supleanter 2 stk. Michael, Erik 

5. Ungdomsansvarlig Torben hør Torben om han vil fortsætte  

 

c. Møde for holdleder og trænerne Punkter vi skal huske. Indmeldelse, (Holdnavne), 

automatisk betaling, klubtur, nøglebrikker, Klubdag Før Klubdag . Indkald til tirsdag 

22. Juni kl 18:45 Pepes (Ole hører Lars Gram). Agenda og indkaldelse  Kristian. Husk 

med 3 og 5 mands stævner kan man melde ind at man vil have hjemmedag. 

d. Klubdag 21. August. Telt til 100 personer bestilles med opsætning, Mad til aften er 

bestilt. Strøm bestil hos SIC gennem Lars, Info ud til årgangen, Øl og mad gennem 

Brugsen Evt Cafeen.Evt Havdrup Bryggeri Erik hører.. Fayna arranger Fitness kamp for 

damerne. Hjemmebane er bestilt hos DBU. 

e. Kunstgræs status. Kort status givet da de fleste er med I udvalg. Projektet er I udbud og 

der er Licitationsresultats møde den 30. Juni. Forventet byg start 1. August of færdig 

den 29 oktober 2021 

f. Vinterjakke til trænerne. Vi giver til dem der har behov og spørger. Træningsdragt og 

træningskursus er tilbud som udgangspunkt. Mht vinterjakke, de første 2 år er det 

holdets/klubben og derefter har man afskrevet den. 

g. Senior havde en frikonto på 20.000kr per år skal den genindføres? – Nej, men 

rådighedsbeløb på ca1500 kr per halvår til senior til div mindre udgifter støtter 

bestyrelsen. F.eks drikkevarer frugt og lign. 



h. Kontingentfrihed for trænerne og deres familie medlemmer. – Blev diskuteret flittigt 

også med baggrund I tidligere erfaringer. Forslag: For hvert hold er der 2 stk som kan få 

refunderet deres kontingentudgifter, evt med nedsat kontingent. Vi lader den ligge indtil 

videre så det heller ikke rammer skattefrihed. 

i. Kontingent og status på opkrævning automatisk betaling. 9 senior mangler 6 serie 3 og 

4 og 3 serie 6) Senior skal væk fra at betale månedsvis til kvartal 

 

4) Todo liste (se online) 

5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m.  

6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg   

a. Ungdom 

i. Indmeldelser og holdnavne – 10-11 pigerne er der modtaget indmeldelse fra og 

de små årgenge kommer der også indmeldeser fra 

ii. Årgang 2004-06 piger, samarbejde med Solrød fc Det ser ud til at være en god 

ordning 

iii. Piger årgang 07 og 08 stopper efter efterår sæsonen Efter deres Italien tur. 

iv. Drenge årgang 06 er stoppet da der var for få til at køre holdet videre 

v. 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. Vi skal huske at 

have fokus på pigerne og ikke kun drengene. 

vi. Årgang 07/09 er Kristian gået ind i. 

b. Senior  

i. Serie 6 hvad kan vi gøre for at fastholde dem? Der har været kommunikation, 

men bestyrelsen ved ikke helt hvad der skal være opbakning til. Michael 

kontakter Rasmus. 

ii. Billeder til AJ skal sendes som tak for trøjer 

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

noget Micharel hører Niklas 

c. Old boys - Der mangler koordination bla. Med hættetrøjer 

d. Fodbold Fitness - intet at bemærke. 

e. Dommer - intet at bemærke dog er der ikke mange kampe at dømme efter DBU 

sætter flere dommere på 

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. Vi skal have en udefra til at drive det. 

ii. Tøjaftale  - intet at bemærke 

7) Økonomi. 

• Budget for 2021 og regnskab for 2020 se under punkt I aktuelt 



 

 

8) Eventuelt 

a. Beskæring af buske og beplantning rundt om banerne. Løvfald og kviste skal fjernes 

Tag det op efter sommerferien. Tag billeder af det, eller beskriv og send til Lars  

b. 11 mands bane på tværs af bane 5, 6 og 7 så det bliver en stor bane. Lars ser om der er 

problemer her til efteråret mht kapacitet 

c. HGI fodbold ændre det til Havdrup Fodbold. Lars og Ole tager det op med 

hovedbestyrelsen. Dette kun I DBU sammenhæng. Logo fastholdes og vi er stadigvæk 

del af HGI. 

d. Plakater hvem skal være målgruppen? Vi skal have focus på PR. Evt punkt på næste 

møde. 

 

 

9) Næste møde:  1. September Kl 18.45 


