Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 2. dec. 2019 kl. 18:30.

Dagsorden:
1). Godkendelse af referat fra Ekstraordinær Generalforsamling.
2). Konstituering af bestyrelsen.
3). (Fortroligt punkt)
4). Opgavefordeling i bestyrelsen, løbende punkt.
5). Personalehåndtering (delvis fortroligt punkt).
6). Økonomi
7). Administration
8). Gensidig orientering.
9). Næste møde.

Deltagere:
Kim Stroustrup (KS)
Mads Munkholm (MM)
Jesper Egholm Larsen (JL)
Jacob Madsen (JM)
Maja Liep (ML)
Jørgen Brodersen (JB)
Rasmus Jægersø (RJ)
Tilforordnet:
Mai-Britt Brandt (MB)
Jakob Andersen (JA)

1. Efter enkelte præciseringer, blev referatet godkendt.
2. MM ny næstformand og JL ny kasserer.
3. (Fortroligt punkt).
4. Der var en god konstruktiv debat af de enkelte bestyrelsesmedlemmers interesseområder,
sammenholdt med de enkeltes naturlige kvalifikationer til opgaveløsningerne. Alle bød sig til i
forhold til de umiddelbare udfordringer. Opgavevaretagelsen vil løbende blive opdateret og være
et fast punkt på dagsorden, som ved endelig udbygning vil resultere i udarbejdelse af en
organisationsplan for bestyrelsens opgave- og ansvarsfordeling.
5. (Delvis fortroligt punkt).
KS laver orienteringsskrivelse til relevante personer som præciserer, at der for nuværende skal
være underskrift fra bestyrelsesmedlemmer på aftalegrundlag af økonomisk karakter, for at disse
kan betragtes som værende gældende.
Der blev aftalt, at KS snarest vil komme med personlig udmelding til det samlede personale i
HB&I.
6. JL havde fremskaffet økonomisk oversigt, herunder ansættelsesaftaler på personalet – trænere
og ledere for et overblik over økonomien med henblik på budgetlægning 2020.
JL og MM vil gennemgå og udarbejde udkast til nye forretningsgange i forbindelse med
kommende sponsoraftaler, for på den måde at få et mere overskueligt overblik. MM vil invitere
Frank Petersen med til næste møde for en grundig gennemgang af nuværende økonomisk
status.
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JM oplyste om en ”promotion-aftale” Sportsmaster. Drøftelse af anvendelsen henstår til næste
møde.
Kommune-sagen blev ligeledes debatteret, og bestyrelsen fandt det yderst nødvendigt at få
denne sag afsluttet i forhold til HB&I’s fremtidig virke. KS er på sagen.
7. Der blev drøftet nedsættelse af nødvendige underudvalg til bestyrelsen og tilbagemeldingerne
er, at der er mange aktive personer i klubben som gerne vil hjælpe. Da tiden på mødet var meget
fremskredet, udestår punktet til behandling på næste møde, hvor bestyrelsen i perioden meget
gerne må tænke over mulige udvalg og personer til udvalgene.
8. Blev løbende behandlet under de øvrige punkter.
9. Mandag den 9. december 2019 kl. 18.30

Referent:
Jakob Andersen.
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