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Dagsorden 
HUNDIGE BOLDKLUB 

 

Mødeleder: Jan 

Referent: Henrik 

Dato: Tirsdag den 13. juni  kl. 18:00  

Tilstedeværende: Jan, Anja, Stig, Peskho, 
Walid, Frank og Annahelena. 
 
Fraværende: Kirsten, Bettina (suppleant) 

 

Dagsordenpunkter Konklusion Ansvarlig Deadline 

1. Bestyrelsesmedlemmer
nes roller og 

arbejdsopgaver 
-Reaktionstid 
-Løsning af opgaver 
-Tid til rådighed 

-Hvorfor sidde i 
bestyrelse 
-Forventninger til 
hinanden 
 

 

 Peskho mener der skal overvejes en 
anden frekvens for bestyrelsesmøder. 

 
Peskho nævnte at Walid, Jan og ham 
holder mange møder med kort varsel, 
hvor der bliver taget stilling til opgaverne i 

senior og ungdom og at øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er velkomne der. 
 
På større opgaver/arrangementer som 
stævner (13 maj), Sommerfestival og 
Fritidsfestival er det vigtigt at bestyrelsen 
aktivt melder ind om de kan hjælpe med 

arbejdsopgaver. 
 
Efter lidt snak frem og tilbage blev det 
vedtaget, at man i en forsøgsperiode, 

prøver at afholde bestyrelsesmøder hver 
anden måned. 

Peskho  

2. Godkendelse af sidste 
referat 

Godkendt uden anmærkninger. Alle  

3. Status orientering 

-herunder Annahelena 
aktiviteter 

Fodbold fitness starter op i klubben  den 

22 Juni kl. 16.30. Et hold af herrer på 
+50, som består p.t. af ca. 12 spillere, 
som vil træne i klubben. DBU konsulent  
Casper Boe er med den første gang. 
Initiativet er i gangsat under sloganet 
”Bevæg dig for livet”. Alle er velkomne til 

at komme og se hvad det er for noget. 

 
Der er en dialog med DBU Sjælland 
omkring en bestemt dommer som flere 
hold i klubben har haft det svært med. I 
forbindelse med tidligere møde med DBU 
Sjællands formand Ole Jacobsen blev 

punktet berørt og er nu resulteret i et nyt 
møde med DBU og den pågældende 
dommer. 
 
Klubben var den 10. juni til 
Sommerfestival med ca. 45 andre 
foreninger hvor deltager antallet over 

dagen er skønnet til 1.500 til 2.000. 
Klubben deltog med et oppustelig 

”Fodbolddart” der var stor søgning til, 
samtidig fik ”Fitness” herrerne mange 
gode kontakter til opstarten den 22. juni.  
 

Jan  
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Samarbejdet med Greve Nord, er blevet 
tømret godt sammen og var bl. a. ved 13. 

maj stævnet særdeles frugtbart. 

 
Mødet med GIC er status, at klubben er 
stadig er med i budgettet for udvidelse af 
græsareal og hegn over mod Ishøj. 
Der arbejdes sideløbende med at tilføre 
fondsmidler sammen med kommunen til 
etablering af trappe/tilskuerpladser i 

gavlen af bygningen ud mod banerne. 
 
DIF vil under ”Get2Sport”  hatten 
arrangere et stævne i Valby, som kun skal 
være for piger. Klubben stiller formenligt 
med et hold. Afvikles i august eller 
september 

 
Der var en snak om træneruddannelse på 
B1 Uddannelse for enkelte der mangler.  
 
Annahelena har været igang i 1½ måned 
og har haft flere møder med forskellige 

grene af Greve Nord. 
 
Annahelena starter fodbold op med 
børn/forældre hvor de mindste er 
målgruppen. Starter i august. Tema leg 
med bold er fast tema. 
 

Angående flere frivillige har Annahelena 
haft samtaler med flere forældre men 

intet konkret p.t.   
 
Der er fundet et par assistent trænere 
udefra til Fodboldskolen i uge 31 
 

Efter sommerferien starter klubben et 
pigehold op i årgang 2008, samtidig 
besøges skolerne for udbygning af 
samarbejdet. 
 
Pigeraketten blev igen drøftet og er en 

mulighed Annahelena overvejer. 

4. Café 
-Bemanding 

-Sortiment 
-Træner/hold 

”servicering” 
-Priser 
-MobilePay 
-Café kontakt ansvarlig 
i bestyrelsen 

Lotte var representeret ved mødet og 
forklarede hvordan det går i Caféen. 

 
- Caféen har af oveskuddet betalt 

for arrangmnterr efter ansøgning 
fra ungdomsholdene. 

- Der er ligeldes til spillermøder 
sponseret 2 gratis sodavand pr. 
Hold pr år. 

- Der har også været et sponsorat 

til Dennis intern  fodboldskole blev 
ligeldes sponseret med beløb til 
mad. 

- I slutningen af maj, har der været 
udgifter for ca. 10.600. 

- Indtægt 9.400 i kontanter og i 
mobilepay 10.900,- 

- Caféen søger/efterspørger flere 
frivillige, som gerne vil være med 
til at passe caféen. 

Jan  
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- Stig bliver i en prøveperiode, 
kontaktperson imellem 

bestyrelsen og aktivitetsgruppen. 

 
Jan efterlyste til næste sæson løbende 
opdateret kalender (mail) for bemanding 
når nuværende cafe medarbejdere ikke 
har mulighed for bemanding. Vil forsøge 
at finde erstatninger. 

5. Nyt fra ungdom Har holdt møde med trænerne fir U12, 
U13 og U14 for placering af spillerne. U13 
og U14 har til tider haft vanskeligheder 
med at stille hold.  
Det er en nødvendighed og selvfølge at 

trænere samarbejder uden at skele til 
egne interesser. 

Det er altid den enkelte spillers udvikling 
der er vigtigst, men samtidig skal der 
stilles hold for en hver pris til kampene, 
hvorfor man skal låne af hinanden. 

Walid  

6. Nyt fra senior På fredag kl: 18:00, afholder alle 4 senior 
11 mands hold fælles afslutning. 
Deltagerantallet er pt. på ca.60 deltagere. 
Der er bevilliget kr. 7.000,- til festen. Det 
er første gang i de senere år, at der 
afholdes fælles senior arrangement 

 
Der arbejdes på, at hold 1 og 2 fungerer 
som et fælles hold med fællestræning. Det 
køres ind i en fase for at se hvordan det 

fungerer. Dennis starter som 
konditionstræner for HS 1 efter ferien. 

 
Der er to nye motionshold på vej ind i 
klubben, som starter op i næste sæson. Et 
oldboys hold og et 8 mands motions hold. 
 
Det ene 8 mands hold far foråret lukker 
ned og fortsætter som 11 mands hold til 

efteråret. 
 
Der er en kendt problemstilling med HS 
hold 2 oprykning til serie 3 trods de vandt 
puljen, Drøftes med DBU.  Der kan iflg. 
reglerne ikke rykkes op hvis man forlader 

en kamp før slutfløjt uanset årsagen. 

 
Herre senior 3 vandt også deres pulje og 
spiller serie 4 i næste sæson. 

Peskho  

7. Årshjul 

-Trænermøder 
-Holdtilmelding efterår 
-Store Kampdag 
efterår 10/9 
-Fodboldskole uge 31 
-Fodboldcamp uge 31 

Trænermøder arrangeres efter 

sommerferien. 
 
Der er tilmeldt hold til efteråret og på 
falderebet kom yderligere et U12 og 
ligeledes er et nyt 8 mands motionshold 
og et ny oldboys hold. 
 

Fodboldskolen bliver i år på 65 børn/unge. 
Der er fokus på piger i  år og klubben har 

ca 10 piger med blandt de yngste. Der 
afholdes ledermøde når tøj er modtaget 
fra DBU. Der arbejdes på at skaffe en 
kvinde landsholdspiller torsdag i uge 31. 

 

Alle  
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Samtidig gennemfører Dennis  
Fodboldcamp adskilt fra Fodboldskolen i 

uge 31. 

 
Alle bespises de 5 dage. Kirsten og Bettina 
Kirk har sagt ja til køkkentjansen. Der kan 
blive op til 90 personer pr dag der skal 
bespises.  

8. Økonomi 
-Status kontingent 
-Ny politik 
 

Senior afdelingen kører fint, uden 
probelmer med betalingen. 
 
Ungdoms afdelingen er lidt mere 
problemematisk. Der er stadig 
udfordringer med inddrivelse af 

kontingent. 
Jan har lavet godkendt forslag til 

procedure. Peskho og Walid skal sørge for 
information til trænerne i henholdvis 
ungdom og senior. 
Fremtidige kontingentopkrævninger 
udsendes vi mail og hvis spillere ikke har 

betalt til tiden skal de efterfølgende selv 
sende kvittering til ungdomsformand eller 
seniorformand for åbning på holdkort. I 
ungdom er der en forsøgsordning med en 
bonus hvis alle spillere har betalt til tiden. 
 
Det er derfor alt afgørende at 

trænere/holdleder får opdateret alle 
mailadresser inden kontingentudsendelse. 

Jan 
 

 

9. ”Bevæg dig for livet” 
Status            

Starter den 22/6 kl. 16.30. Se punkt 3. Jan  

10. Informationer på 
hjemmeside og 
Facebook 

Der var en diskussion om nyheder på 
hjemmesiden. Hvis det har almen ekstern 
interesse sættes det på såvel Hjemmeside 
som Facebook. 
 

Facebook alene vil fortsat være til alle 
andre nyheder og referater. 

Alle  

11. Eventuelt 
 

Stig efterlyst en dato for en træner/leder 
fest. Kan afholdes til efteråret. Tages op 

efter sommerferien. 
 

Alle  

12. Ny mødedato 
 

Næste møde onsdag den. 9 August 2017 
kl:18:30 

Alle  
 

 


