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Referat HB-møde den 26. august 2021
1. Velkomst og overordnet orientering v/Ulrik (10 min.)
Kort velkomst og en kort orientering om præsentation af medlemssystemer som Camilla og Maria
gennemgik på FU-møde den 19. august. FU har besluttet at det store arbejde skal præsenteres
videre til afdelingsformænd og kasserere, således de ansvarlige i fællesskab med administrationen
kan tage processen videre ift. implementering af nye systemer i AB regi.
Henrik knyttede en kommentar til emnet. Han er glad for det valgte system og tror på at for at
komme videre med processen skal administrationen og udvalgte repræsentanter fra afdelingerne
stabler en styregruppe på benene, som kan vurdere og støtte det videre proces.
Maria og Camilla har bolden.
VM55+ forløb supergodt og tilbagemeldingerne har været positive for både arrangement og logistik
samt servicering af gæster.
Derudover har AB Special været så heldige at modtage donationer på 19.400 kr. fra borgmesterens
60-års fødselsdag. Ulrik takkede borgmesteren i en mail og sendte oversigt over de indbetalte
midler.

2. Økonomi v/Maria & Torben (5 min.)
Maria orienterede om at fælles drift er bagud budget. Vi bogførte flere omkostninger i fælles drift regi
grundet den store ombygning på varmebeholderen, som vi ikke har fået en opgørelse på endnu. Når
opgørelsen er på plads, omposteres fra fælles drift til GK.
3. Nyt fra FIG v/Mikkel (5 min.)
Mikkel berettede om det kommende dialogforums-møde i GK-regi, hvor der vil blive drøftet og
prioriteret facilitetsønskerne for alle idrætsanlæg og hvor Mikkel deltager som FIG repræsentant.
Mikkel må gerne positionere vores projekter på mødet og have AB-fællesskabshatten på.
Derudover orienterede Mikkel om det kommende kommunale valgmøde, hvor AB også har HB-

møde nemlig den 26. oktober. I den forbindelse skal Ulrik tage en snak med Torben Oldenborg og
klæde Mikkel på til håndtering af det politiske lobbyarbejde. HB-mødet flyttes til den 28. oktober.
Hvis Maria ikke hører noget om datoen frem til om mandagen indkaldes alle til HB-møde til den 28.
oktober.
4. Sportscaféen v/alle (20 min.)
Maria og Mads har afholdt møder med 6 forskellige mulige forpagter og der er 3 der skiller sig ud.
Maria og Mads har lavet et dokument udformet som kravspecifikation som udpensler det ønskede
koncept og som sendes til dem der bliver indkaldt til anden samtale, hvor Torben Knudsen deltager
også. Dokumentet er udarbejdet for at give alle samme diskussionsudgangspunkt. De udvalgte er:
Kenneth Landal (tidligere forpagter for B1903), Madbutikken v/Jønne og Bistro28 (har GVI).
Sidste samtaler afholdes i uge 36 og allerede i uge 37 bliver der indkaldt til anden runde. Opstart er
planlagt til tidligst 1. november.

5. Paddel v/Ulrik, Henrik T. (20 min.)
Henrik T. gennemgik de muligheder som klubben har forfulgt ifm. padel på AB:
- Gør det selv (hvor klubben investerer)
- Match Padel
- Racket Klub
Henrik gav en kort gennemgang af koncepter og orienterede om at styregruppen er der hvor der skal
udvælges samarbejdspartner, men ude fra de givne forretningskoncepter er der ikke fundet noget
fornuftig set-up.
Ulrik understregede at der er behov for et opdateret indtægtsestimat for at give klubben og
hovedbestyrelsen den fornødne info, således at der kan træffes den rigtige beslutning ift. udvælgelse
af forretningspartner. Eksempelvis kræves der at Match Padel vender tilbage med en opdateret
business plan, hvor indtægter og udgifter opdateres på ny.
Thomas knyttede et spørgsmål til præsentationen. Han ønskede større forståelse for hvorfor klubben
ikke kan gøre det selv? Henrik besvarede at det er en større opgave i det der skal uddannes
trænere, indkøbes systemer og tilknyttes nye medarbejdere til administrationen som kan håndtere
booking, køb og salg af baner mv. Thomas udviser bekymring ift. næstkommende generalforsamling
hvor hovedbestyrelsen muligvis skal forklare de valg der blev truffet ifm. udvælgelse af koncept og
partner på padel.
Ulrik tilføjede at etableringsomkostningerne er ret høje og det kræver faktisk en partner som har
forstand på ”pay and play” og administration af padelbaner.
Ulrik G. nævnte at han var mere tryg ved at AB fandt en partner som havde forstand på konceptet.
Konklusionen er at der skal være fornuftigt grundlag til en fornuftig beslutning.
Der besluttes, at der indkaldes til ekstraordinært HB-møde lige så snart partnerkonceptet er på
plads.
6. Slagsports-centeret v/Mikkel (10 min.)
Mikkel gennemgik på mødet de seneste tegninger leveret af arkitekterne og forklarede, hvad pitstop
konceptet er (et locker rum system til dem der har aktiviteter i skoven eller i nærheden af stationen).
Lokalplansændringerne er på plads. Der manglede en formel godkendelse fra vejdirektoratet om at

byggeriet godt må etableres.
Arkitekten udarbejder byggebudget som kan deles fair ift. Gladsaxe Kommunes pitstop koncept og
AB’s slagsportscenter. Gry og Mikkel har bolden ift. fondsansøgningerne.
7. Renoveringsprojekt i ungdomsomklædningen v/Maria (10 min.)
Maria berettede om at der manglede to tilbud på ombygningen af baderum. Klubben havde
desværre fået afslag på tilbudsgivning fra flere leverandører. Entreprenør som er tilknyttet
baderummet i kælderen, giver selv et tilbud primo uge 37. Indtil videre ligger opgaven prismæssigt
på knap 1.mio (kun for ombygning af baderum). Opgaven er estimeret til i alt 1,9 mio. og udefra
nuværende givne tilbud holder estimatet stadigvæk.
Opstart af opgaven er planlagt til efteråret 2021 alternativt flyttes opgaven til primo 2022.
Beslutning: Maria undersøger om det er muligt at opsætte skurvogne til omklædning og bad i
overgangsperioden.
8. Evt. v/alle
Winnie spurgte ind til om formænd mv. kunne tænke sig flere HB-møder. Der køres møder hver
anden måned i øjeblikket og hvis der er behov for flere HB-møder kan vi godt rette til. Der tages en
runde bland formænd.
Tennis: Henrik nævnte at han personlig ønskede HB havde mere tid til at vende problemstillinger.
Cricket: Mikkel manglede strategidagene (bestyrelsesseminaret).
Thomas: Forslog at der laves et årshjul til afdelingsbestyrelsesmøderne hvor vi kunne følge op på
periodebestemte aktiviteter
Beslutning: Der besluttes at der kan indkaldes til ekstraordinære HB-møder hvis behovet er der,
men hyppigheden i øjeblikket er passende.
Maria berettede om hegn problematikken ved ring 4, hvor gartnerisektionen ikke mener det hører
under deres ansvar at skifte bl.a. dobbeltlåget ved ring 4, men heller ikke mente det var
gartnerisektionens ansvar at fikse hegnet som står til at vælte over fortovet. Gry Meisner er
involveret i dialog og hun nævnte for Maria, at hegnopgraderingen er en politisk beslutning og derfor
ikke hører under gartnerisektionens beføjelser.
Beslutning: Der blev besluttet at Ulrik tager en snak med Ingelise og Maria sender en reminder på
mail om både hegn og vedligeholdelsesplan.
Thomas berettede kort om nyansættelse af en sponsoransvarlig på deltid og som skal sikre
Fodboldafdelingen den fornødne økonomiske grundlag til at drive elite.
Winnie noterede sig at klubben havde indgået en ny fordelsaftale. Henrik Thue forklarede at Flügger
Farver giver 20% rabat til vores medlemmer ved køb af maling mv. i deres to nærliggende butikker.
Til gengæld overfører de 5% tilbage til klubben hvert 1. februar som kick-back. Winnie påpegede at
der er behov for at få etableret et faneblad på hjemmesiden som decideret hedder Medlemsfordele.
Maria sætter i gang.

