Referat
Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 24. februar. 2020 kl. 18:30.

Dagsorden:
1). Godkendelse af referat.
2). Generalforsamling praktik – herunder årsregnskab – budget.
3). Orientering samarbejde HBI vs Akademi. Projekt ”Mikro – Mini – Mål”.
4). Oprettelse af ”Talentudvalg”. (B licens – handlingsplan – operativ strategi)
5). Håndtering af ”Udvalgene” generelt.
6). Opgaveliste AM consulting.
7). Orientering fra ”Udvalg”. (Nyt fast punkt)
8). Eventuelt.
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.

Godkendt.

2.

JL gennemgik det udleverede årsregnskab, som forventet udviste et meget begrænset underskud i
forhold til budgettet for 2019. JL meddelte, at der desværre grundet Franks tilskadekomst ikke lå udkast
til budgetforslag for 2020, men at dette vil tilgå inden generalforsamlingen.
JL meddelte, at der nu var kommet styr på bankforholdene, som betyder aftale om godkendelse af
faktura med minimum 2 personer i forening, JL – KS og Frank Petersen har kompetencen. MB oplyste
om nyt sponsornetværk i sportsbyen. Dette følges nøje således at det ikke konkurrerer med HBIZZ.

3.

ML oplyste om mødeafholdelse med Akademiet omkring det fremtidige samarbejde. Der blev på mødet
fremlagt oplæg til fælles projekt for mikro – mini og mål fra næste sæson, hvor træningen om sommeren
skal foregå på Akademiet og om vinteren i Sportsbyen. Anders Hall udpeges som fælles tovholder og
børneformand JB inddrages.
Det blev samtidigt aftalt at arbejde videre med en fælles talentudviklingsstrategi hvor de næste møder
vil handle om at grave sig ned i ”mulden”. ML udpeget relevante personer fra HBI til dette arbejde, som
skal ende med at resulterer i en egentlig samarbejdsaftale mellem parterne.
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4.

Bestyrelsen var blevet gjort bekendt med en bekymrende evaluering af vores B-licens status. Det blev
besluttet at nedsætte et hurtigt arbejdende ”Talentudvalg”, med henblik på at udarbejde handlingsplan
og operativ strategi omkring forholdet. ML er ansvarlig og indkalder relevante personer i arbejdet.

5.

I forhold til beslutningen vedrørende nedsættelse af diverse udvalg, blev det besluttet at de ”ansvarlige”
indkalder og udarbejder kommissorium for arbejdet i de respektive udvalg. JB ønskede en debat og
afklaring af børneformandens rolle i arbejdet med blandt andet samarbejdet med FCK i
børnesegmentet. Der var fuld enighed om, at det er børneformanden som er den gennemgående
referenceperson omkring alt børnefodbold i klubben og selvfølgelig i samarbejde med de øvrige aktive
personer.

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.

7.

Med baggrund i beslutningen om nedsættelse af ”Udvalg” vil der fremadrettet bliver det et fast punkt
at orienterer fra diverse udvalgsarbejde.

8.

Debat af tøjpakker – årgangssponsor og holdlister.

9.

Næste møde bliver den 16. marts 2020.

Referent.
Jakob Andersen.
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