Referat HB-møde
Onsdag den 12. oktober 2016 –18.00 - 20.00.
Bestyrelseslokalet på AB’s anlæg.

Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen
(TJK), Ulrik Grage (UG), Søren Pedersen (SP), Søren
Hansen (SH), Henrik Thue (HT), Mikkel Grøn (MG),
Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Afbud: Thomas Gram (TG), Allan Kloppenborg (AK)
Referent: Ulrik Grage (UG)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Økonomi
Proces for udskiftning af restauratør
Status på og orientering af emner i FU-regi i forlængelse af strategi seminar
Andet

Ad 1.
Formand, Ulrik Rasch, bød velkommen og informerede om, at HB-mødet denne gang mere havde en
orienterende agenda uden de større beslutninger.

Ad 2.
Kasserer, Torben Knudsen, forklarede, at økonomien i klubben generelt ser tilfredsstillende ud. Der er dog
en del restancer i de enkelte afdelinger, og Torben Knudsen opfordrede derfor afdelingerne til at få rettet
op i dette, så man fremover kunne starte på en frisk.
TK gjorde opmærksom på, at budgetterne for 2017 skal sendes til ham inden fredag den 18. november.

Ad 3.
Efter enighed om på sidste HB-møde at opsige forpagtningsaftalen med A/S D´smager, blev det besluttet, at
dette sker pr. 31.10.2016. Ulrik Rasch og forretningsfører Maria tager kontakt til restauratøren og overgiver
beskeden.
Sekretær Ulrik Grage har haft kontakt til firmaet Karmaman, som også driver sportscaféen i GVI, om en
eventuel mulig overtagelse af forpagtningsaftalen. De første reaktioner har været positive, og det er blevet
besluttet at fortsætte forhandlingerne. Næste møde finder sted i uge 42, hvor Ulrik Grage og Torben
Knudsen vil deltage.
Søren Hansen lod forstå, at det var vigtigt, at den nye restauratør kendte til AB´s DNA, og at det var rimeligt
at stille nogle klare forventninger til den nye forpagter.
Søren Pedersen gav udtryk for, at en ny restauratør skulle kunne håndtere større forsamlinger.
Alle afdelinger blev bedt om at komme med input til en ny forpagtningsaftale og til nytænkning til
indretning af restaurantens lokaliteter.

Ad 4.

Torben Knudsen har haft en indledende samtale med Pia Bagger fra Gladsaxe Kommune vedr. ny
driftsaftale, hvor flere opgaver tildeles AB mod et større tilskud. Kommunen er gået i tænkeboks og vil
vende tilbage.
Torben Knudsen orienterede om, at Lille Kunst har problemer med drænet. Tilbud på reparation af
problemet er blevet indhentet, og arbejdet, som vil kræve lukning af banen i en uge, sættes i gang, hvis der
kan findes penge til det.
Maria Ludvig fortalte, at hun har indhentet tilbud på de 10 projekter, som blev vedtaget på sidste
seminarmøde. Ulrik Rasch forklarede, at FU vil komme med en anbefaling til prioriteringsrækkefølge og
arbejdsgang. De mindre projekter vil forventes at blive vægtet højest.

Ad 5.
Mikkel, Maria og Torben har været til facilitetsmøde i FIG, hvor Gladsaxe Kommunes foreninger kunne
præsentere deres idéer. 12 klubber og 2 lokalpolitikere var repræsenteret.
Mikkel fortalte her om AB´s tanker med bl.a. nytænkning af omklædningsrum, opbevaringssteder i ABhallen, modernisering af motionsrum og cricketprojekt under motorvejsbro.
Gladsaxe Kommunes tennisklubber kom også til orde og fortalte endnu en gang om ønsket om en
tennishal.

