Referat HB-møde
Tirsdag den 16. maj 2017 fra kl. 18.00 – 21.00
Bestyrelseslokalet på AB

Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen
(TJK), Kim Østrup (KØ), Rasmus Nielsen (RN), Lars
Corlin (LC), Mikkel Grøn (MG), Henrik T. Hansen
(HTH), Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Referent: Maria Ludvig

Agenda HB-møde den 16. maj 2017
1. Velkommen og orientering fra formanden - v/Ulrik 10 min.
Kort orientering fra hovedformanden omkring møde mellem AB og konsulenter fra GK der omhandler
Værebro Park. AB har deltaget i et interview som nabo til området.
Ulrik giver en kort orientering om DBU’s licenssystem og om fodboldafdelingen’s fratagelse af B-licens. Ulrik
orienterer omkring ankesagen som er sendt til DBU, hvor svar forventes modtaget i næste uge.
Ulrik orienterer om Karina’s opsigelse.
Ligeledes gennemgår Ulrik resten af agendaen med bemærkning om at punkt 11 og 12 rykkes til et møde i
fremtiden, hvor der foreligger fra circket afdelingen’s side en økonomisk og strategisk udviklingsplan samt
en handlingsplan ift. realistisk økonomisk resultat for 2017.
2. Orientering om møde med kommunen ang. driftsaftalen - v/Ulrik 10 min
Kort orientering omkring driftsaftalen og forløb gennem de sidste par år. Driftsaftalen forventes på plads
inden sommerferien.
3. Halfordeling 17/18 - orientering om forløb - v/Ulrik 15 min.
Ulrik orienterer om FU’s indstilling ift. halfordelingen. FU ser helst at afdelingerne bliver enige gennem
dialog og fleksibilitet. Ulrik har opfordret afdelingerne til at mødes og samarbejde om planlægningen af den
nye indendørsplan. Ulrik og Maria deltager på det ultimative møde.
Indkaldelse sendes ude til den 6. juni, hvor afdelingerne skal præsentere den ”nye” konstellation.
Cricket og tennis opfordrer igen til at der skal findes en online booking system som giver alle afdelinger
bedre overblik og større muligheder ift. optimal benyttelse af banerne.
4. AB repræsentanter i AB A/S bestyrelse - status og orientering - v/Ulrik 10 min.
Kort status og orientering om nye repræsentanter fra AB i A/S’ets bestyrelse. Der var fuld opbakning til Lars
Hermansen og Jesper Holmark
5. Kort orientering fra afdelingerne om aktuel fokus - 5 min. pr. afdelingsformand
Cricket – Mikkel orienterer om at afdelingen er rykket udendørs og de spiller stadigvæk i bedste rækker.
Fokus – er på økonomi og hvordan gæld inddrives.
Håndbold – i gang med at få den nye bestyrelse på plads og finde frem til hvad retningen skal være for
denne afdeling. Fokus på fastholdelse af gode årgange bl.a. U10 og U12.
Håndbold påtænker en opsætning af et senior sommerstævne.
Fodbold – orienterer om DBU licens og anke proceduren. Ligeledes bliver HB briefet om AB Cup som
afholdes i weekenden 19. – 21. maj og hvor der er 150 deltagende hold. AB Cup arrangeres af ABUF i
samarbejde med fodboldafdelingen. ABUF ønsker en genoplivning af GO’nat bold på tværs af afdelingerne.
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nis
orienterer om vanskelig opstart på udendørsbanerne grundet vejret. Tennis har også haft et ungdomshold i
Båsted samt afholdt Forårs Cup med succes.
6. Økonomi - v/Maria og Torben 10 min.
Cricketafdelingen hænger lidt. Ellers ingen bemærkninger.
7. Kort orientering om ny forpagter, home-aftale & sommerferieaktiviteter - v/Winnie & Torben 10 min
Vi byder ny forpagter velkommen den 1. juni. Mail med orientering sendes ud til alle medlemmer den 17.
maj – Maria har ansvaret. Winnie rykkede for tilbagemelding af punkter og foto til home-folderen. Winnie
orienterede om at Sommerferieaktiviteterne på AB i uge 32 varetages af instruktører fra tennis, fodbold og
håndbold.
8. Kort orientering om planer for administrationen og implementering af elektronisk indmeldelse og
online booking - v/Maria 5 min.
Kort orientering om proces og præsentation af tidsplan ift. Elektronisk indmeldelse og online booking.
Afdelingsformænd og Maria snakker sammen efter mødet og få kigget på detaljer ift. både elektronisk
indmeldelse med også online booking. Maria har ansvaret.
9. Kort orientering om flytning af Hjertestarter - v/Maria 5 min.
Maria orienterer om henvendelse fra Tryg omkring flytning af hjertestarter udendørs ved foyeren.
Opgaven er sat i gang.
10. Bestyrelsesseminar agenda og fokus - v/alle 30 min.
Ulrik orienterer om proces ift. udarbejdelse af agenda samt tilretning af dagen for bestyrelsesseminaret.
Rammerne for dagen er som følgende: Højgården er booket. Vi starter op fredag 11/8 kl. 16 og afslutter
med middag på Sinatur. Lørdag 12/8 starter som planlagt fra kl. 09.00 med morgenmad og vi slutter kl.
16.00. Ulrik arbejder videre med bruttolisten fra mødet.
11. Cricketsportens ramme for udvikling
Punktet udgik- v/Mikkel 15 min
12. Orientering om ansøgning til Real Dania - v/Mikkel 5 min.
Punktet udgik
13. Evt.
Winnie og Lubber tager hånd om planlægning af træner-/lederfest til efteråret.

