Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 9. dec. 2019 kl. 18:30.
Dagsorden:
1). Godkendelse af referat samt bilag af 2. december.
2). Økonomisk gennemgang / ved Frank Petersen herunder sponsoraftaler.
3). Status på samarbejde samt div.med Holbæk Sports akademi / ved Rasmus Stenild.
4). (Fortroligt punkt)
5). Håndtering / beslutning af ”Promotion” konto.
6). Administration: Underudvalg – Dropbox – kommunikation.
7). Gensidig orientering.
8). 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 debat af bilag til referatet omhandlende ”Opgavefordeling” hvor der var indsendt yderligere forslag
fra ML (Administration af Dropbox samt samarbejdet akademi/College herunder talentudviklingsstrategi),
var der enighed om at det er en oplistning som løbende evalueres, alt efter kompetancer/ønsker og de
indkommende opgaver. Oplistningen skal samtidig ved lejlighed yderligere udbygges med mere specifik
rollefordeling og indhold.
Det blev samtidig besluttet, at MM udarbejder referater til hjemmesiden, så det bliver synligt for alle hvad
bestyrelsen arbejder med. Herefter godkendt
2. Frank Petersen gennemgik nuværende økonomisk status, som dog indeholdte en del udestående i forhold
til indeværende regnskabsår, hvorfor bestyrelsen ikke entydigt kunne danne sig det fulde overblik.
Der var en del spørgsmål til diverse poster, som Frank besvarede fyldestgørende. Frank gjorde bestyrelsen
opmærksom på flere uhensigtsmæssige procedurer, og opfordrede til opstramninger for en mere simpel
og overskuelig håndtering. Frank tilkendegav, at han også i fremtiden meget gerne ville være bestyrelsen
behjælpelig. JL ser nærmere på økonomien og er ansvarlig for samarbejdet med Frank.
3. Bestyrelsen havde indkaldt Rasmus Stenild, for at få en orientering - status og input i forhold til
opmærksomhedspunkter i den kommende fremtid. Rasmus berettede om en generel positiv udvikling i
alle segmenter, og at dette ikke mindst skyldes ansættelser af de dygtige og kompetente personer i børne
– ungdom og senior afdelingerne. I forhold til bemærkning vedrørende bredden tilkendegav Rasmus at
dette godt kunne være bedre.
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På spørgsmålet om sandsynligheden for at fastholde B-licensen, mente Rasmus at dette så rigtig fornuftigt
ud med de tiltag som var fortaget efter sommeren, men at man jo aldrig kan være sikker på noget som
helst. Spørgsmålet om hans ønsker til fremtiden, var stabilitet og kontinuitet nøgleordene til succes.
Rasmus fremførte enkelte opgaver/udfordringer til opstarten på forårssæsonen for seniorafdelingen,
bestyrelsen accepterede de forslåede tiltag.
I forhold til ønske for træningslejren vil dette blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. JL ansvarlig.
4. (Fortroligt punkt).
5. JB beklagede, at nogle havde misforstået hans udmelding, men fremlagde en ønskeliste fra stort set
samtlige årgange for umiddelbare mangel på spillertøj. På opfordring fra MB var der fuld enighed om, at
samtlige hold som repræsenterer HBI skal have ordentlig spillertøj. Forslag til eventuel overskydende
midler fra ”promotion”-kontoen skal bruges til indkøb af materiale som kan medvirke til at reducere
udgiften til næste år. Ansvarlig JM og JB.
6. Udsættes til næste møde.

7. Løbende behandlet.

8. Mandag den 16. december 20019.

Referent.
Jakob Andersen.
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