FODBOLDAFDELINGEN

9. november 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
den
20. oktober 2014
Deltagere: Bo Rømer Ottenheim, Bent Fabricius, René Christensen, Peter Pico Geerdsen,
Anders Højlund og Andreas Raaschou.
1. Sportslige område
Andreas nævnte, at tider for træning på kunststofbanen og indendørs er udsendt.
Endvidere er banebookingsystemet sat i drift. Orienteringsmøde om bookingsystemet
afholdes på tirsdag den 28. oktober kl. 1930 i foyeren
Bo/René omtalte problematik om U15 manglende deltagelse i Brøndby træningen.
Omkring specifik træning drøftedes anvendelse af faktura i stedet for den enkelte spillers
indbetaling på klubbens bankkonto, der dels giver et stort administrativt arbejde med
bogføring og et manglende overblik over indbetalingerne
2. FCØ samarbejdet
Bestyrelsen drøftede, hvilke hold, der fremadrettet skal omfattes af FCØ. Endvidere
drøftedes konsekvenserne af et mindre FCØ samarbejde for Brøndby samarbejdet
(fuldføres som et FCØ projekt i nuværende aftaleperiode, der udløber ved udgangen af
juni 2016), T-licens (bør alene være et HUI projekt) samt træner-/lederfesten, der i januar
2015 omfatter både NKF og HUI, hvilket dog bør bekræftes på førstkommende FCØ
samarbejdsudvalgsmøde.
3. HUI High Performance
Orienteringsmødet for medlemmerne var ikke specielt godt besøgt, idet der kun deltog 5060 medlemmer eller deres forældre. Mødet i øvrigt var konstruktivt med mange god inputs
fra deltagerne. Emner der blev berørt var hjemmesiden, der ikke fungerer tilfredsstillende,
klubhusprojektet, crowd funding projekter til fx træneruddannelser, klubhus mm. Endeligt
var det et stort behov for kommunikation, kommunikation og atter kommunikation.
HUI High Performance er ikke et godt navn, idet navnet ikke naturligt omfatter bredden.
Status for projektet er, at Carsten Dohm er i færd med at udarbejde beskrivelse af
trænernes opgaver i U10 – 15, medens Charlotte er i gang med at udarbejde budget, plan
for tilvejebringelse af økonomi samt projektplan for den næste måned.
Hjemmesiden blev drøftet, idet flere i bestyrelsen ønskede at overgå til DBUs nye
hjemmeside og andre fastholdt den nuværende hjemmeside.
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4. Økonomi
Kassereren oplyste, at økonomien er sund og bedre end budgetteret. Klubbens likviditet
har således ikke været bedre i mange år.
Det er fortsat problematisk at inddrive kontingent. Kassereren foreslog derfor, at klubben
anvendte et inkassofirma i de tilfælde, hvor der ikke kan findes en løsning med skyldneren.
Bestyrelsen godkendte forslaget.
Peter Pico foreslog, at klubben udarbejdede retningslinjer for trænerbeklædning, herunder
især sko/støvler. Kassereren frygtede, at retningslinjerne ville medføre en øget omkostning
uagtet forslaget skulle medføre det modsatte. Begrundelsen herfor var, at kun et fåtal af
trænerne beder om at få støvler/sko til træningen. Med officielle retningslinjer ville det med
sikkerhed medføre, at betydeligt flere trænere ville rette henvendelse om at få støvler/sko..
Bestyrelsen besluttede ikke at udarbejde retningslinjer for sko/støvler.
5. Fremtidig materialeleverandør
Bestyrelsen drøftede tilbuddene fra henholdsvis Sport Direct og Stadium. Peter Birkelund
havde ved mail tilkendegivet sin støtte til Stadium, som det bedste tilbud til klubben. Bent
var endnu ikke sikker på, hvilket tilbud der reelt var det bedste bud ud fra en økonomisk
betragtning. Bestyrelsen afventer de økonomiske beregninger, men understregede, at
uagtet økonomien er en væsentlig parameter, vil logistik og fleksibilitet også indgå i valget.
6. Klubhus
Efter opmåling af fredningslinjen er arkitekten i færd med at optegne klubhuset således
fundament ligger uden for fredningen, men terrassen ligger ind over. Om
fredningsmyndighederne accepterer dette, vides dog ikke. Næste skridt er et møde med
kommunens ansvarlige for fredningsområdet, hvor den nye tegning præsenteres.
7. Stadion (ur og speakerboks)
Stadion ur - intet nyt.
Container. Peter Birkelund har i samarbejde med Lars Grimstrup udarbejdet et projekt,
hvor containeren beklædes med træ. Pris for container er 8-16.000 + moms for en brugt
eller 38.000 + moms for en ny. Beklædning vil koste ca. 10.000 + arbejdsløn.
Hegn mellem skaterbane og stadion. Ansøgning er udarbejdet.
8. Kommende aktiviteter
 Træner-/lederfest 17. januar 2015. Gymnasiet er booket.
 Generalforsamling torsdag den 26. februar kl. 1930
 Pigecamp 11-12/4 2015
9. Eventuelt
 Indkøbt mål og møbler til klublokalet - betales af Hovedbestyrelsen.
 Indkøbt futsal bolde til indendørsbrug fremover
 Indkøbt 500 kg vaskepulver.
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Fremtidige bestyrelsesmøder:
Mandag den 17. november kl. 1900
Mandag den 8. december kl. 1900
For referatet
Bent Fabricius
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