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

Grundet Coronavirus blev mødet afviklet på Teams.
Dagsorden:
1). Godkendelse af referat.
2). Økonomi: / Ansøgning lønkompensation – faste udgifter.
3). Orientering fra Divisionsforeningen.
4). Vildbjerg cup.
5). Status b-licens ansøgning, udmelding DBU.
6). Coronavirus status / Refusion Tyrkiet.
7). Status Mikro – mini akademi.
8). Repræsentant udvalg Sportsbyen.
9).Orientering fra udvalg: Talent – Sportslig – Børne – Sponsor – Materiel.
10). Eventuelt.
11). 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 redegjorde for den umiddelbar økonomisk status, og påpegede at kontingentindtægten lå væsentlig
under budget. JA redegjorde for ansøgninger vedrørende lønkompensation, som er sendt videre til
bogholderiet, det forventes at refusionen bliver på mellem 75% og 90% af udgifterne for de lønnede
medarbejder samt spillerne. Herunder ligger der en naturlig mindre udgift til godtgørelse for de ikke
lønnede trænere i perioden. Der er sandsynligt mulighed for kompensation for påviselig udgifter af
(konsulentstillingen) samt manglende indtægter af blandt andet Bierfesten samt entreindtægter.
Der er en generel bekymring for situationen, også fordi de fleste sponsor - gentegninger sker til sommer,
og det må forventes at nogle er hårdt ramt af ”krisen”. Debat vedrørende oprettelse af årgangskonti, JL
undersøger nærmere omkring praktikken og det juridiske i forhold til bogføring ved denne løsning.

3.

JA oplyste om mødeaktivitet med Divisionsforeningen angående tuneringsafviklingen for 2 division
grundet Corona situationen. Der er udarbejdet forskellige afviklings scenarier alt afhængig af hvornår
det igen bliver muligt at spille kampe. Divisionsforeningens oplæg tager udgangspunkt i, at alle kampe
bliver afviklet, med udskydelse at afslutningstidspunkt samt inddragelse af hverdage til kampafviklinger.
Divisionsforeningen inddrager klubberne i forslagene til diverse modeller/scenarier.
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4.

RJ og RS har debatteret afviklingen af sommerens Vildbjerg Cup, og om klubben skulle anbefale en
aflysning. Det blev besluttet at inddrage de relevante træner for en tilkendegivelse af deres holdning,
med henblik på en efterfølgende stillingtagen på den baggrund.

5.

JA oplyste, at DBU også er ramt af hjemsendte medarbejde hvorfor licenstildelingen dermed også bliver
udskudt i forhold til tidsplanen. DBU har meddelt at tildelingen som planlagt i starten af april er udskudt
til den 28. maj.

6.

JB oplyste at Sportsconcept endnu ikke havde færdigbehandlet henvendelsen omkring refusion af
træningsturen til Tyrkiet, men forventningerne er ikke store. JB oplyste at nogle havde fået refusion via
deres rejseforsikringer, men at det øjensynligt er betinget af de enkeltes rejseforsikringer. I forhold til
debat angående næste års træningslejr, blev det besluttet grundet erfaringerne fra i år, at det i
fremtiden officielt bliver et klubarrangement, som vil blive behandlet i ”Tur-udvalget”.

7.

Der var ikke noget til dette punkt, da Anders Hall er hjemsendt med løn, og derfor ikke må arbejde i
perioden. Der var debat om eventuel tilbagekaldelse af enkelte medarbejder, med henblik på at enkelte
funktioner kunne genetableres og således at igangværende projekter kunne videreføres, beslutningen
udestår til næste bestyrelsesmøde.

8.

KS orienterede omkring indkaldelse til Styregruppemøde i Sportsbyen. Grundet hjemsendelse af Asger
Madsen vil KS selv deltage i dette møde, men anbefalede samtidig at bestyrelsen tog stilling til den
fremtidige repræsentation i disse Styre - og brugergrupper.

9.

ML orienterede kort om processen angående behandling af kritikpunkterne i DBU evalueringen, men er
udfordret grundet hjemsendelse af RS. Der forventes en ”Strategi-præsentation” i starten af maj måned,
dog med forbehold for situationen med arbejdskraften.
JM oplyste at det nu er muligt for forældre at bestille vare i sportsmaster via hjemmesiden.
JB efterlyste førstehjælps /- og glemte ting kasse.
JA oplyste om mødeafholdelse med Knud fra Akademiet, og kort om de igangværende ”snakke” omkring
setup efter sommerferien, herunder træner og spillerkontrakter.

10.

Fortrolig orientering.

11. Næste møde afholdes onsdag den 8. april

Referent.
Jakob Andersen.
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