Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 16. marts. 2020 kl. 18:30.

Grundet Coronavirus blev mødet afviklet på Skybe.
Dagsorden:
1). Godkendelse af referat.
2). Evaluering generalforsamling / konstituering.
3). Økonomi generelt.
4). Orientering fra ”Talentudvalg”.
5). Coronavirus status.
6). Orientering fra øvrige udvalg.
7). Status træningslejr Tyrkiet.
8). Eventuelt.
9). Næste møde

Deltagere:
Kim Stroustrup (KS)
Mads Munkholm (MM) Afbud
Jesper Egholm Larsen (JL)
Jacob Madsen (JM)
Maja Liep (ML)
Jørgen Brodersen (JB)
Rasmus Jægersø (RJ)
Tilforordnet:
Mai-Britt Brandt (MB) Afbud
Jakob Andersen (JA)
1.

MB havde gjort opmærksom på at referenten havde lavet en sjælden tastefejl under punkt 2 -herefter
godkendt.

2.

Enighed om at det var en fin afvikling af generalforsamlingen. JL orienterede om, at årsregnskabet
mangler enkelte underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer. JA har fremsendt referat samt de nye
vedtægter til underskrift hos dirigenten, så at disse kan offentliggøres på hjemmesiden. I forhold til at
samtlige blev genvalgt til henholdsvis Formand og bestyrelsesmedlemmer, blev konstitueringen at MM
fortsætter som næstformand og JL fortsætter som kasserer.

3.

Der blev udtrykt stor bekymring for økonomien også set i lyset af Coronavirus, hvor flere arrangementer
er aflyst herunder den givtige Bierfest, der arbejdes på eventuelt at afvikle denne senere på året. Det
må også forventes at det bliver overordentlig svært at holde på eksisterende og tegne nye sponsorater
grundet situationen.
JL forespurgte om muligheden for hjemsendelse af ansatte og træner for at minimere udgifterne i den
periode hvor alt alligevel er lukket helt ned, JA undersøger mulighederne og udarbejder forslag til
retningslinjer. Alle de berørte skal dog vide at det ikke er et spørgsmål om manglende anerkendelse af
det stor arbejde der hver dag bliver gjort for klubben, men at bestyrelsen desværre ser det som en
nødvendighed i denne meget specielle situation.
JB fremførte muligheden for etablering af centrale Årgangskonti, samt budget for Børneudvalget, dette
arbejdes der videre på.
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4.

ML havde i forbindelse med det hurtigt arbejdende ”Talentudvalg”, fremsendt umiddelbar
handlingsplan til det videre arbejde. Der var fuld enighed om iværksættelse af handlingsplanen, ML er
hovedansvarlig for igangsætningen snarest. Der var lidt debat vedrørende de beskrevne strategiske mål,
som muligvis trænger til en præcisering. ML efterlyste i øvrigt arbejdsbeskrivelser på de ansatte
medarbejder.

5.

Coronavirus har ramt alle, aflysning af alt aktivitet herunder Vinterbold – træning – kampe - stævner
osv., og det giver ingen mening at forberede nogle ting på nuværende tidspunkt, men blot følge
anbefalingerne fra myndighederne.
Det indskærpes at klubben kraftigt opfordre alle til at følge myndighedernes anbefalinger.
Hvis nogle var i tvivl angående beslutningen om aflysningen af træningslejren til Tyrkiet, så har
udviklingen gjort tingene krystalklart for enhver. Det syntes at være en situation hvor en tilbagebetaling
for turen må være muligt via de personlige rejseforsikringer, JB følger op på sagen herunder med
rejseselskabet.

6.

Asger Madsen har ytret ønske om afklaring af diverse opgaveløsninger så som referenceperson til
Divisionsforeningen – filmning af hjemmekampene – tøjvask osv. Bestyrelsen arbejder videre med
håndteringen af henvendelsen, og indarbejder opgaveløsningerne i de nedsatte udvalg.
Sportslig udvalg: Der er tegnet ny spillerkontrakt med Andreas Granskov. Lars Feist er godt tilfreds med
opstarten med gjorde opmærksom på sårbarhed ved skader.
Sponsorudvalg: Der er en hård tid og der var flere forslag til eventuelle nye emner i udvalget.
Materialeudvalg: Efterlyste spillertøj til enkelte årgange, JB efterlyste 3 mandsmål til mini arena, JM
kontakter kommunen.
Akademiudvalg: Der var kommet melding fra Akademiet via Rasmus Stenild om, at Mikro- og
miniakademi overlades til håndtering i HBI. Anders Hall bliver tovholder assisteret af diverse
bestyrelsesmedlemmer, JB – ML ansvarlig. Det blev besluttet at de ”ansvarlige” i diverse udvalg
indkalder de forslået emner og får udarbejdet kommissorium i udvalgene således at også andre kan
melde sig til arbejdet, deadline ultimo april.

7.

Taget under punkt 5.

8.

Debat af tøjpakker – årgangssponsor og holdlister, samt ansøgning om donation fra SEAS NVE.

9.

Næste møde bliver den 30. marts 2020.

Referent.
Jakob Andersen.
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