Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 6. jan. 2019 kl. 18:30.

Dagsorden:
1). Godkendelse af referat af 16 december samt opfølgning fra sidst.
2). Oplæg omkring talentudvikling mm. ved mentaltræner Martin Hartmann.
3). Økonomisk orientering herunder ”Krudt og Julecup”.
4). Børnefodbold projekt U8 – U9.
5). Generalforsamling herunder Vedtægter – kontingent ”Aktive og ”Passive” medlemmer.
6). Kort status aftalegrundlag – kommunesag.
7). Administration: Underudvalg – Dropbox – Kommunikation.
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. I forbindelse med udstående vedrørende Sportschef stilling, havde JA indsendt ”debat” oplæg til mulig ny
organisering af arbejdsopgaven som en fremtidig løsning. Konklusion, JA vil tage kontakt til de sportslige
personer med henblik på denne dialog.
Godkendt
2. Bestyrelsen havde indkaldt Martin Hartmann til oplæg vedrørende talentudvikling og kultur mm.
Martin orienterede omkring principper og spiller inkludering i ”Skjold”-modellen. Bestyrelsen fandt
oplægget interessant og inspirerende. Efter debat drøftede bestyrelsen blandt andet en nærmere
håndtering af den generelle talentudvikling i klubben, som også vil blive noget som skal debatteres på det
aftalte miniseminar den 1-2. februar.
3. JL orienterede kort om status og gjorde opmærksom på en del udfordringer og hvor han stadigvæk ikke
havde adgang til kontoen, dette sikre KS og JL i fællesskab bliver løst. Der vil komme efterfølgende
evalueringsmøder af ”krudtsalg” og ”julecup” men endelig økonomisk overblik var for tidligt at orienterer
omkring.
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4. KS havde fået henvendelse fra børneudvikler Anders Hall i forhold til eventuel nyt initiativ omhandlende
oprettelse at fodboldskole i segmentet U8 – U9 til foråret. Der var en god lang drøftelse af tiltaget, og det
blev besluttet at indkalde Anders til næste bestyrelsesmøde med henblik at fremlægge hans tanker og
ideer med tiltaget, for en efterfølgende nærmere drøftelse i bestyrelsen af en mulig implementering.

5. JA havde den 28. december indsendt forslag til dagsorden jævnfør vedtægterne, omhandlende
personvalg samt forslag til vedtægtsændringer.
JM havde indsendt forslag til kontingentsatser for 2020 og følgende blev besluttet:
ÆNDRINGER:
1). For Senior 1 – U19 og U17 ”elite” forhøjes kontingentet med Kr. 600,- pr halve år, som dermed
samtidig giver ubegrænset gratis adgang til motionscenteret i Sportsbyen.
2). Almindelig ”Passiv” medlemskab fastsættes til årligt Kr. 250,-.
3). Vedrørende den særlige støtteforeningen HBI’s ”Venner”, forhandles kontingentet af det ”Passive”
medlemskab snarest mellem bestyrelsen ved KS og formanden for støtteforeningen.

6. KS orienterede omkring mødeaktivitet med administrationen vedrørende ”Kommunesagen”. KS fandt det
utilfredsstillende med den lange udsigt til mødeafholdelse med beslutningstagerne for en endelig
afklaring, men ifølge de indledende samtaler syntes der at være udsigt til en forhåbentlig fornuftig løsning.

7. Punktet blev endnu engang ikke behandlet grundet tidspres, men alle ser frem til minikonferencen den
1-2 februar, hvor der skulle være den fornødne tid til at blandt andet at få nedsat de meget vigtige
støtteudvalg til bestyrelsen og håndtere de øvrige udestående udfordringer helt i dybden.

8. MM havde fået henvendelse vedrørende ”forsvarligheden” med at afvikle træningstur i Tyrkiet grundet
uroligheder samt den generelle styreform i landet. Efter debat blev det besluttet at MM vil reagere på
henvendelsen med bestyrelsens konklusion.
ML inviterede hele bestyrelsen til møde med repræsentant fra kommunens Talentråd som afvikles den
14. januar kl. 18.30.
MM deltager i møde vedrørende ”speakerrum” problematik, og orienterede også om flytning af
hjemmebanetælleapparatet ud til Sportsbyen.
Miniseminaret bliver afholdt 1-2 februar i Sportsbyen og starter Lørdag Kl. 09.00 – 18.00 med
efterfølgende spisning. Søndag opstart kl. 10.00 – 15.00.

9. Næste møde mandag den 20. januar 2020.

Referent.
Jakob Andersen.
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