Møde i AB’s Hovedbestyrelse (HB)

Tirsdag d. 25. august 2015, kl. 18.00
Bestyrelseslokalet på ABs anlæg.

Deltagere: Ulrik Rasch (UR), Winnie Sørensen
(WS), Torben J. Knudsen (TJK) og Ulrik Grage
(UG), Mikkel Grøn (MG), Thomas Gram (TG),
Allan Kloppenborg (AK)
Uden afbud: Søren Pedersen (SP)
Afbud: Bjarne Ziegler (BZ)
Referent: WS

Referat af HB-møde tirsdag den 25. august:
Dagsorden:
• Diverse informationer
• Henning Hansen fremlægger hovedtendenserne i medlemsundersøgelsen
• De nedsatte udvalg
• Lukket punkt vedrørende medlem.
• Underskrift af dokument til udbetaling af trænergodtgørelser i Gladsaxe Kommune
• Fælles spisning
Diverse informationer
Kort info fra UR – om dagsordenens punkter.
Henning Hansen fremlægger hovedtendenserne i medlemsundersøgelsen
Henning Hansen kunne fortælle at godt 30% af medlemmerne har besvaret spørgeskemaet. Henning
gennemgik en lang række slides med svar til hhv. AB på klubniveau, samt alle 4 afdelinger. Der er
nok at tage fat på og det blev aftalt med Henning, at vi frem til 1. november kan bede om yderligere
info som kan trækkes ud af svarene. Dog prøver vi lige at koordinere indbyrdes i HB, således at vi
ikke spørger om de samme udtræk.
Skulle der være et spørgsmål på et senere tidspunkt, er det ok med Henning.
Der var desuden 77 personer, som har ønsket at være tilknyttet en frivillighedsbank. Her lagde
Henning vægt på, at det er meget vigtigt, at vi er helt klare i spyttet, når vi har en opgave som vi
gerne vil have en fra frivillighedsbanken til at varetage. Det skal være kort og præcist, så alle får en
god oplevelse med det.
De nedsatte udvalg
Det var en stor mængde info vi fik, på meget kort tid, og som vi nu kan begynde at arbejde med.
Men det ligger fast, at der er god grund til at fortsætte med de nedsatte arbejdsudvalg:
Kommunikationsudvalg
Restaurantudvalg
Fællesskabsudvalg – her bør i hvert fald undersøges, hvilke aldersgrupper der har svaret ja/nej til
mere fællesskab på tværs af klubben.
Sponsorudvalg
Desuden skal vi overveje om ”Implementering af vores værdier” skal ligge i et eksisterende udvalg,
eller om der skal nedsættes et udvalg til dette formål.
De ansvarlige FU-repræsentanter i hvert udvalg, sørger nu for at indkalde til første møde. Vi havde
en snak om, hvorvidt vi skulle invitere flere medlemmer ind i udvalgene og enedes om, at når mål og
midler ligger fast, efter det første møde, vil det være fint med en overvejelse om at få andre
medlemmer ind i gruppen. Det kunne jo være at en afdelingsformand kunne pege på en oplagt
kandidat, der med sin erfaring kan bidrage konstruktivt i et givent udvalg.

Restaurantgruppen: Grage, Søren, Frederic, Torben.
Fællesskabsgruppen: Torben/Bjarne, Mikkel, Søren, Alan, Thomas
Kommunikation: Ulrik R., Winnie, Allan, Mikkel, Bjarne.
Sponsorgruppen: Winnie, Torben, Grage, Ulrik R. evt. Bjarne
Medlemsundersøgelse: Thomas, Bjarne

Lukket punkt vedr. medlem
Underskrift af dokument til udbetaling af trænergodtgørelser i Gladsaxe Kommune
Gladsaxe kommune har bedt om underskrifter fra alle HB-medlemmer på ovenstående. Dette fik
kassereren klaret fra de tilstedeværende.
Mødet sluttede kl. 20.45.
Næste HB-møde er planlagt til tirsdag d. 22. september kl. 18.00
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