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Referat
1. Velkomst og orientering v/Ulrik R.
I UR’s fravær bød WS velkommen til mødet.

2. Regnskab 2021 v/Torben

Revisoren har lukket regnskabet uden bemærkninger. Fællesdrift kommer ud med 304.000 i
overskud som forventet.
Bestyrelsen havde netop modtaget den færdige version. Eventuelle indsigelser skal fremsendes
indenfor de kommende to dage, hvorefter det betragtes som godkendt af bestyrelsen.

3. Generalforsamlingen v/alle
Der er indkaldt til opstillingsmøder i alle fire afdelinger. Fodbold-, og Cricketafdelingerne har
afviklet opstillingsmøder, mens tennisafdelingen holder deres møde 23. februar, og
håndboldafdelingen som den sidste mandag den 28. februar.
Der er indkaldt til generalforsamling indenfor tidsfristen i vedtægterne, via opslag 14. februar.
Der er deadline for forslag 22/2. Kl. 15.00, og der er ikke indkommet forslag.
Der er styr på Jens Hjortskov som dirigent.
Æresmedlemmer er inviteret, og skal melde hvorvidt de deltager i spisning af smørrebrød, hvilket
administrationen sikrer.
Der var en generel drøftelse om æresmedlemmer, herunder hvad der skal til for at kunne opnå
denne status. WS ønskede at få frembragt materiale om de æresmedlemmer der hidtil har været
udpeget, hvilket administrationen søger fundet i det omfang det er muligt.
Der var en drøftelse af hvordan vi får flere deltagere på kommende generalforsamlinger. En
inspirator kunne være en mulighed at undersøge
Dagsorden lægges op mandag den 28. februar.

4. Nyt IT-/Medlemssystem v/Steen
Der har i forrige uge været gennemført møde nummer to for styregruppen med præsentation af
Holdsports system, samt hvilke løsninger de kan tilbyde ift. medlemsadministration, website,
bookingsystem mv. Endvidere viste de en betaversion af deres bookingsystem, som grundlag for
udvikling af et tennisbookingsystem.
Der var generelt set fin tilfredshed med præsentationen og gennemgangen af systemet, og de
muligheder der er udviklet, også indenfor booking mv.
Der skal imidlertid være klare linjer omkring hvem der bistår med hvad, ifm. overgangen til nyt
system, således der ikke tilgår uforholdsmæssige omkostninger for AB.

Der var en betænkelighed omkring ekstra gebyrer hvis de pålægges medlemmer. Dette skal
undersøges nøje. Der må ikke være eksterne reklamespots på vores websites.
HTH gentog sin bekymring ift. bookingsystemet.
SRJ fremhævede at styregruppen involveres henover en implementeringsfase, hvor der bliver
behov for en prioritering af de udviklingsønsker det samlet set måtte være.
Efter en længere drøftelse blev det konkluderet at Holdsport som system rummer tydelige
forbedringer for os som forening, i forhold til vores nuværende systemer. Konklusionen er derfor at
vi går videre i dialogen med Holdsport med henblik på at indgå en aftale med dem i nærmeste
fremtid.

5. Orientering forretningsfører v/Steen
SRJ gav kort status på medarbejdersituationen.
Der foretages aktivitetsregistrering i uge 8-10 på hele anlægget.
Gladsaxe Kommunes prisfest afholdes fredag den 25. marts i Grønnemose Skoles festsal. Der er
deadline for indstilling til de syv priser i dag, og tilsvarende for særlige præstationer. Der er ikke
indløbet nogle indstillinger.
Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune har tiltrådt forvaltningens indstilling, og bevilget
yderligt kr. 600.000 til færdiggørelse af renoveringen af omklædningsrummene i østfløjen, samt lidt
længere ned på listen kr. 212.000 til etablering af LED på tennisbane 3 og 5 i AB.

6. Dialog med kommunen om sponsorskiltning på anlægget v/Steen
SRJ har optaget dialog med kommunen omkring præcisering af hvad der må opsættes af
sponsorskilte indendørs, udenpå hallen samt ude på området. Der forventes besøg fra
kommunens byggesagsafdeling i uge 9.
De sportslige afdelinger kan i den forbindelse senest mandag den 28. februar kl. 10 aflevere
ønsker til behov for skiltning til administrationen, som vil viderebringe disse forespørgsler til
kommunen på vegne af AB.

7. Status omklædningsrum østfløjen v/Steen
SRJ gennemgik kort status på projektet som skrider fint og planmæssigt frem.

8. Flagregler v/4 afdelingsformænd
De fire afdelingsformænd havde udarbejdet et udkast til flag politik som blev drøftet. HTH reviderer
forslaget ud fra de faldne bemærkninger og fremsender dette til WS, hvorefter det herefter
vedtagne forslag formidles på hjemmesiden.

9. Evt. v/alle
Der var et ønske om at æresmedlemmer bør kunne forefindes på hjemmesiden. Dette tages med
ifm. overgang til nyt website.
TJK nævnte at der er behov for at finde en strategidag, hvor vi får drøftet en plan for vedligehold
og investering i vores anlæg. Dette drøftes videre på næste HB-møde efter generalforsamlingen.
Næste møde finder sted onsdag d. 27. april kl. 18.00.

