REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

KL. 19.00

09/08/2010

1) GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE
OK

2) INDKOMNE PUNKTER TIL DAGSORDENEN
A) LUKKEDE HOLD (KIM)
HSU blev i løbet af sommeren kontaktet af en gruppe nye spillere, der ønskede at starte i klubben på betingelse af, at
de fik deres eget hold. Afdelingen har i en årrække ikke tilladt lukkede hold pga. dårlige erfaringer med sådanne fra
tidligere. Man valgte imidlertid at give det en chance igen og der er således tilmeldt et ekstra hold i afdelingen, så der
nu er fem herreseniorhold. Holdet består af spillere, der oprindeligt stammer fra fem forskellige asiatiske lande og
deres eneste fælles sprog er således dansk. De har fra starten udtrykt ønske om at deltage aktivt i klublivet og blandt
andet levere spillere til de øvrige hold når dette er nødvendigt. Der er altså kun tale om et semi-lukket hold og HSU
har gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at holdet skal være en del af klubben på lige fod med de øvrige hold, så
vi undgår at der dannes klubber i klubben.
I forbindelse med processen udtrykkes der en vis utilfredshed med informationsniveauet i forhold til
hovedbestyrelsen. Et lukket hold repræsenterer nogle særlige problemstillinger i forhold til klubbens administration
og det ville derfor have været at foretrække med en kort informationsmail om den igangværende proces. Dette
gælder i det hele taget når de forskellige afdelinger opstarter initiativer med betydning for hele klubben. Derudover er
der stor opbakning til forsøget med et lukket hold.
Da vi ikke har noget U19 hold på herresiden i øjeblikket kan det nye hold overtage deres tøj, der næsten er nyt.

B) OPDATERING PÅ KONTINGENTSITUATIONEN (KIM)
Det er udelukkende de spillere, der på kluboffice står opført som spilleberettigede, der må spille kamp. Hvis der
udleveres lister til trænerne for at assistere dem, må det under ingen omstændigheder være lister over dem der ikke
er spilleberettiget. En sådan har blandt andet ført til, at en spiller i herresenior der skylder kontingent har spillet hele
foråret, fordi han ikke stod på den liste træneren havde fået. Det optimale er imidlertid fortsat at trænerne selv
benytter kluboffice, hvilket stort set ikke er tilfældet i dag.
Vi skal give Lone T. al den assistance hun har brug for i hendes arbejde med at indkræve kontingent. Det indbefatter
blandt andet at henvendelser fra Lone meget gerne må besvares så hurtigt som muligt.
Vi kan konstatere at der er meget få PBS-tilmeldinger. Ydermere er der et problem i forhold til at pålægge det gebyr vi
har besluttet at indføre, hvis folk ikke tilmelder kontingentbetalingen til PBS.

C) SAMMENSÆTNING AF HB VED STRUKTURÆNDRING (HELLE)
Dette punkt behandles til HB-weekenden senere på måneden.

D) NÆSTE ARBEJDSDAG
Mødetiden er lørdag kl. 10.00, men vi må forvente at folk støder til i løbet af formiddagen. Kim og Jens møder tidligere
og sørger for at folk kan blive sat i gang når de ankommer.

E) NY FORVALTER
Vi har alt i alt modtaget 130 ansøgninger. Der er dog en del useriøse sendt direkte fra jobnet.dk som vi sorterer fra
med det samme. Tilbage er 55 ansøgninger som ansættelsesudvalget arbejder videre med for at finde frem til, hvem vi
gerne vil have til samtale.

3) MEDDELELSER FRA
A) FORMAND (HELLE ESKILDSEN)
U15/U13 vil gerne holde loppemarked med salg af kaffe og kage d. 18-09-2010. Det får de lov til.
Tuborg har bevilget 20.000 kr. til borde og stole til klubhuset. Dermed er der kun råd til stolene. Vi mangler ca. 10.000
kr. Disse penge kan evt. komme fra Jimmy Nielsens transfer til USA, hvor vi stadig har et beløb i denne størrelse til
gode. Vi kontakter Kansas City Wizards i denne forbindelse.
Stadion: Louis har udarbejdet en liste over fordelingen af efterårets kampe. Dameafdelingen vil gerne have flere
kampe, hvis det er muligt. Old boys skulle have bod 10 til Silkeborg-kampen, men kunne ikke stille med nok folk og
fralagde sig derefter ansvaret. Vi fandt i sidste ende nok folk men uden involvering af old boys. De mener dog at kunne
stille folk til de to kampe de har tilbage i efteråret. Vi vil gerne fortsat have Brøndbykampene i ’abeburet’ pga. den
store indtjening, men vi skal være flere folk og de skal være klar på opgaven. Listen revideres og en ny sendes ud.

B) NÆSTFORMANDEN (KARIN BALLING OLSEN)
Informationsniveauet skal hæves imellem bestyrelserne så vi hele tiden ved hvad der foregår i de forskellige
afdelinger.

C) KASSEREN (KIM ERIKSEN)
Der skal afholdes møde med forsikringsselskabet, hvor alle i HB gerne skal deltage. Vi skal have en ny forsikringsaftale
på plads til udgangen af året.
Depositum på nøgler skal sættes op, så det bliver effektivt. For trænere kan vi gøre det i form af fratræk i første løn. Vi
sætter det til 200 kr.
Vi kan nu tage alle korttyper i cafeteriet, da især VISA Elektron har været efterspurgt. Vi skal have sat gebyr på og der
er enighed om at der ingen grund er til at skilte med at vi kan tage alle kort, da brugen af dem er behæftet med
gebyrer.

D) SEKRETÆREN (JENS FISKER)

4) AFDELINGERNE (TURNUSORDNING)
A) DAMEAFDELINGEN V/MORTEN MØNNICKE HALD
Der er afholdt møde omkring elitesatsningen, hvor det blev besluttet at drosle ned pga. den manglende DM-licens på
U18. Der er en tendens til at DBU helst giver licenser til klubber med hold i 3F ligaen og store klubber i det hele taget.
Det er vi naturligvis meget utilfredse med.
Der er fire spillere tilbage på U18 niveau og der er dermed intet hold i efteråret. De resterende går ind på
seniorholdet, som dermed får lidt lettere ved at stille hold.
Der er stadig snak med Gug om samarbejde på ungdomsfronten, hvor vi arbejder på holdsamarbejder omkring 11mandsholdene. Årgangene i de to klubber supplerer hinanden rigtig godt og det ser meget positivt ud i forhold til at få
at samarbejde op at stå.

B) OLD BOYS/GOLDEN GIRLS V/VAGN ANDERSEN
C) HERREUNGDOM V/ LEE NIELSEN ELLER LOUIS LANTOW (ROTATION)
U15 frameldes. Der er hverken spillere eller trænere.
Vi mangler også en træner mere til U9/U10, hvor der ellers er spillere nok.

D) HERRESENIOR V/POUL T. OLESEN
Poul har henvendt sig til Nordjyske, fordi de i en artikel om seriefodbold i Aalborg-området ikke med et ord nævner
B52/AFC. Vi skal være bedre til at gøre opmærksom på os selv også overfor de lokale medier.

5) EVENTUELT
Jakob Hansen tager minigraver med til arbejdsdagen.
Vi bør have et træner-holdleder møde inden hver halvsæson, hvor der kommer styr på alle de praktiske detaljer mht.
blandt andet kluboffice. Vi prøver 2. september 2010 kl. 20.00-21.00. Kim laver dagsorden.

