Referat af bestyrelsesmøde
den 21. juni 2017.
Til stede:
Anette Nygaard, Thomas Kragh, Per Knudsen, Anita Andersen, Mikkel Alstrup, Mads
Berg og Per Sundberg.
Fraværende: Carl Emil Clausen, Kenneth Colding, Keld Møller, Michael Brøndsted
Referent:

Per

Med følgende dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Referatet fra sidste møde er ikke skrevet.
2. Meddelelser.
a. Loppen
Per orienterede om flytning af loppen og om GHB pligter henover sommeren.
b. Fordeling af kunstbaner 2017-18
Der er udsendt ny fordelingsnøgle til kunstbaner. Fordelingen sker efter
turneringshold og antal medlemmer.
c. Gladsaxedagen
Vi er tilmeldt til Gladsaxedagen, Michael og Per tager teten.
d. Holdkort
DBU-Sjælland har besluttet at der er konsekvenser for manglende holdkort. Holdkort
skal efter sommerferien være udfyldt inden kampstart. Kan elektronisk holdkort ikke
udfyldes skal det laves på papir og der skal sendes et foto af holdkortet som sendes til
DBU-Sjælland. Holdkortet skal forevises modstanderne. Ved manglende holdkort
taberdømmes det hold der ikke har indsendt holdkort.
e. Nye regler
Alle hold skal sætte sig ind i de nye regler som træder i kraft efter sommerferien.
f. MobilePay
Vi har fået MobilePay erhverv.
g. Kunstbanefordeling
Per deltager i evaluering omkring retningslinjer for kunstbanefordeling.
GHB holdning er at det skal styres gennem FIG og helt uden om forvaltningen.
h. Hjemmeside
Mads gennemgik kort hjemmeside. Stor ros til Mads for oprydningen på
hjemmesiden… DEN ER FLOT.
3. Klubhuset.
Per orienterede om status på det nye klubhus. Det forventes at vi kan flytte ind i løbet
af efteråret.

Det er aftalt at der sendes en info til indretningsudvalget.
4. Strategi
Thomas gennemgik ny strategi for ungdomsafdelingen hvor det sportslige kommer til
at blive fulgt i alle årgange af Martin. Det er aftalt at Per K bliver koblet på dette
projekt.
Mikkel fremlagde et oplæg til etablering af et spillerråd. Det er aftalt at der arbejdes
vider med dette Keld og Per orienteres løbende omkring spillerrådet. Hvis der er
behov for yderlig hjælp fra DBU til dette, henter vi det efter behov.
5. Ungdomsafdelingen.
Der mangler trænere i ungdomsafdelingen, Thomas arbejder på at skaffe flere.
Det er aftalt at vi åbner op for at der kan komme navne på spillertrøjer hvis tøj er
betalt af sponsor eller forældre for et helt hold. Alt tøj skal købes gennem Sportigan,
Brønshøj.
Der er afholdt ungdomsafslutning, stor ros til Thomas for en super god dag.
6. Økonomi.
Restancelisten er væsentligt reduceret. Vi køre 2 årgange med betaling over
betalingskort… Hvis dette lykkes køre vi hele klubben med denne betaling fra nytår.
Økonomien ser fornuftig ud dog skal der være fokus på senior og ungdoms
materialekøb.
Per ringer til Sportigan omkring status på promotion beløb.
7. Senior.
1´senior er rykket ned i serie 2.
2´senior er rykket op i serie 3. (påført efter mødet, da dette ikke var kendt på
mødet).
Bestyrelsen kræver at der sker en holdningsændring i seniorafdelingen og at holdene
kommer til at arbejde tættere sammen. Bestyrelsen finder det forkasteligt at der ikke
kunne sættes fuldt hold i de 2 sidste kampe, med begrundelse i at
førsteholdstræneren ikke kendte spilleren på de øvrige hold.
Keld, Kenneth og Per holder møde med træner i seniorafdelingen straks efter ferien.
Der arbejdes på en trænerløsning til 2´ holdet.
3´holdet, fortsætter i GHB, Anita og Per har gennemgået betingelserne med spillere
fra 3´holdet. Holdet er IKKE et lukket hold og spillere deltager og hjælper på øvrige
hold. Det er aftalt at det begrænses hvor mange spillere der sendes ned på 3´holdet
pr kamp. Ca 2 pr. kamp.
Træner til 3´holdet overvejes.
8. Eventuelt.
Der er tilmeldt 40 spillere til FCK Camp.

