Deltagere: Ulrik Rasch (UR), Winnie Sørensen
(WS), Torben J. Knudsen (TJK), Ulrik Grage (UG),
Søren Pedersen (SP), Mikkel Grøn (MG), Thomas
Gram (TG), Allan Kloppenborg (AK) og Bjarne
Ziegler (BZ).
Hovedbestyrelsesmøde.
Mandag den 4. maj 2015, kl. 18.00-20.45.
Bestyrelseslokalet på AB’s anlæg.

Referent: BZ.

Dagsorden:
1. Medlemsundersøgelse/spørgeramme
2. Arbejdsgrupper besluttet på HB-seminar
3. Anlægsinvesteringsønsker
4. Opfølgning på krænkelsessag
5. Eventuelt (Any other business) og afrunding

1. Medlemsundersøgelse/spørgeramme
TG blev udpeget til at køre hele processen med konsulent, Henning Hansen fra SportHouse. HB hører
nærmere fra TG.

2. Arbejdsgrupper besluttet på HB-seminar
På baggrund af oplæg fra WS blev følgende besluttet:
FU-medlemmet i hver gruppe indkalder til det første møde i gruppen, hvor gruppen selv definerer
sine opgaver/rammer via skemaet ”Hvad, hvorfor, hvordan, hvor meget, hvornår”.
Deltagerne kan efterfølgende udskiftes med andre egnede medlemmer fra egne rækker. – Ingen kan
udtræde før man har en substitut, der kan varetage afdelingens interesser.

Omkring sponsorgruppen, som udelukkende består af FU-medlemmer, knyttede WS følgende
kommentar: ”Gruppen skal definere rammerne for det kommende sponsorarbejde. Hvor, hvad,
priser og ikke mindst hvem sælger. For hele anlægget. Inde som ude. Samt samspillet mellem
fællesdrift og afdelingerne.
UR: Gruppen skal sætte rammerne for salgbare varer.

WS: Alle grupper bør sammenholde arbejdet med spørgeskemaundersøgelsen.
UR: Finder det oplagt, at grupperne arbejder videre med de forventede findings, som er afledt af
medlemsundersøgelsens konklusioner. En klar forventning, at konklusionerne fra undersøgelsen
benyttes i gruppearbejderne.

UR: På et kommende HB-møde præsenteres indholdet af hver gruppes skema ”Hvad, hvorfor,
hvordan, hvor meget, hvornår”.

3. Anlægsinvesteringsønsker
Der blev stillet spørgsmål til processen. Hvordan er vi nået frem til netop vedhæftede liste, fra
listerne med afdelingsønsker? BZ forklarede, at han af FU havde fået til opgave at bede afdelingerne
skære helt ind til benet og kun føre MUSTs på listen. Dette er sket efter personlig henvendelse fra BZ
til hver afdelingsformand. Dette blev bekræftet af afdelingsformændene.


Vindafskærmning – BZ sørger for at de wind shields, som cricket har lånt (til bane 1) leveres
tilbage til tennis og crickets egne sættes op i stedet.



Skiltning ved tennisbanerne blev bevilget. BZ sørger for igangsætning efter anvisning fra AK.



Tennisnet til gulv i hal blev bevilget. BZ sørger for igangsætning. Inden da skal vi sikre os, at
nettene ikke konflikter med håndbold.



Nyt AB-flag ved tennisbanerne blev bevilget. BZ sørger for at der købes et flag hjem i den
rigtige størrelse.



Hegn ved Lille Kunst er monteret.



Shining up i styrkerummet. Småinvesteringer f.eks. til maling blev bevilget. Inden da skal der
ryddes op. BZ kontakter AB A/S for handlingsplan.



Cricketskur ved båsene er udskudt indtil cricket har fået leveret ny kastemaskine.
Løsningsforslag: trækvogn der placeres i ”Ole Mørcks Minde”



Sandhåndboldbane. Placeringen på trekanten ved skorstenen er godkendt.
SP blev pålagt at indhente kontroltilbud og i øvrigt genforhandle prisen. Herefter vender FU
tilbage til SP omkring størrelsen af tilskud fra den fælles kasse. SP kan via sponsor få dækket
op til ca. 75% af anlægsudgifterne. Resten finansieres af Fællesdrift.
Når håndbold ikke benytter banen kan de 3 andre afdelinger til en hver tid benytte den. –
Grill-party osv. er også muligheder. Banen tilhører klubben – ikke håndboldafdelingen.

Følgende diskussioner udspandt sig under punktet:
På det kommende kvartalsmøde mellem AK og BZ behandles tennis anlægsønsker.
TG: omkring skiltning og Shining up henledes opmærksomheden på, at der i februar 2013 fra
fodboldafdelingen er fremsendt forslag til både skiltning og citater. Citaterne kan ”males” op i f.eks.
hallen og foryeren. TG fremsender notatet til BZ.
Behandles på kommende HB-møde

TG efterspørger en overordnet plan for hele anlægget i forhold til håndbolds sandbaneplacering.
UR svarer, at vi kun har en vision. Vision 2020. Hvad kan trekanten ellers bruges til?
SP: med anlæggelse af sandbanen kan vores 18 turneringstilmeldte sandbane-hold træne hjemme,
der kan spilles kampe og turneringer.

UR: fremover vil der være en økonomisk minimalgrænse for emner til behandling af HB.
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4. Opfølgning på krænkelsessag
TG valgte at trække punktet fra dagsordenen, da han manglede visse aktuelle oplysninger i sagen.
UR: Punktet tages op på det kommende HB-møde.
5. Eventuelt (Any other business)
TJK: Cricket skyder mange bolde over hegnet og ud på p-pladsen, når der spilles kamp. Samme
problematik gælder fodboldbane 3.
Foreslået løsning: 2 timer før kamp sættes et sandwich-skilt op ved bane 3 og ved indkørslen til ppladsen med teksten: ”Der spilles cricket. Fare for vildfarne bolde. Indkørsel på eget ansvar.”

Næste ordinære HB-møde er berammet til den 10. juni 2015.
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Bilag 1
Udeståender fra HB-møder
Fra HB-møde

2014

Forslag

Opfølgning

Fodboldafdelingen vil forsøge sig med
DBUs hjemmesidesystem.

TG

Andet

Mere herom senere
27.11.2014

Ballosophen
BZ
Der skal tages beslutning om bladet skal
genopstå eller ”gå ind”.

Diskuteres på et kommende
HB-møde.

18.04.2015

Kontakt SSP omkring tyveriforebyggelse

BZ

BZ tager kontakt igen for
input til notat om tyverier
på AB-anlægget

27.11.2014

AK, TJK og BZ afholder møde om
anvendelse af hallen.

BZ

AK har endnu ikke indkaldt
til dette møde

04.05.2015

FU-medlemmet i hver nedsat
arbejdsgruppe skal indkalde til første
møde i grupperne

WS, UR,
UG og TJK

04.05.2015

Medlemsundersøgelse

TG

TG har hele projektet

04.05.2015

Tennis Wind shields. BZ sørger for at de
wind shields, som cricket har lånt (til
bane 1) leveres tilbage til tennis og
crickets egne sættes op i stedet.

BZ

Sagen løst den 05.05.2015

04.05.2015

Skilt til tennis-skuret

BZ, AK

AK definerer opgaven

04.05.2015

Der skal indkøbes tennis-net-til-gulv i
hallen

BZ

BZ snakker med SP om der
er udfordringer i forhold til
håndbold

04.05.2015

Der skal indkøbes et AB-flag i rigtig
størrelse til tennis

BZ

04.05.2015

Kontakt til AB A/S om oprydning i
styrkerummet. Herefter overvejelser
om lettere ”smuksering”/maling af
rummet

BZ

04.05.2015

Sandhåndbold – hjemtagelse af

SP

BZ har gang i
korrespondance med Peter
Rasmussen fra A/S
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kontroltilbud + pristjek +
projektbeskrivelse
04.05.2015

Byggeprojekt Sandhåndbold

04.05.2015

Citater og Skiltning. TG finder gammel
korrespondance og sender til BZ

04.05.2015

Krænkelsessag færdigbehandles på HBmøde 10.06.2015

04.05.2015

Anskaffelse af sandwich-skilt til crickethjemmekampe: ”Der spilles cricket.
Fare for vildfarne bolde. Indkørsel på
eget ansvar.”

BZ

(Jan Lindgaard får opgaven)

BZ
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