Dagsorden HB-møde – tirsdag den 21. august 2018
1. Velkomst samt orientering fra FU v/Ulrik (5 min.)
Velkomst og kort orientering omkring møder ang. restauranten.
2. General opdatering ift. Økonomi v/Torben og Maria (5 min.)
Tennisafdeling er bagefter budgettet og det skyldes primært manglende indtægter. Torben opfordrer
tennis til at lægge en plan. Allan berettede omkring prisforhøjelse på ungdomssiden samt om
nedskæring på faste poster omkring driften. Ingen beslutning truffet omkring
seniorkontingentstigninger.
Faktureringsmæssigt skal der rettes op på overgangen fra afslutning af sæson til fakturering af timer
især på motionistområdet.
Torben understreger at afdelingerne IKKE må gå underskud.
3. Generel orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (20 min.)
Mikkel – cricket
Sportsligt – skidt opstart. Afdelingen har været afsted på dobbelttur til Jylland, hvor der skulle spilles
to kampe som begge blev tabt. Holdet står nok til nedrykning i 2. division. Spiller afgang gør at holdet
er svært at stabiliseres. De prøver at redde det der skal reddes. Ude i god tid til at skabe en fornuftig
ungdomsafdeling.
Ungdommen halter også.
Afdelingen har deltaget i Værebro klubbernes dag, hvor deltagerne viser sig at være de gamle
spillere som nu er blevet forældre og der ses potentielle for afdelingens fremtid.
Starter minisport i GK-regi hvilket er positivt. Pia Skou – positivt indstillet ift. broprojektet. Hun ønsker
at præsentere projektet på Gladsaxe Dagen.
Kim Ø. tilføjede at det politiske overvågehed er ikke nok i dette tilfælde. Men der er behov for at
Katrine Skov tager aktion.
Allan – tennis
Orienterede omkring kontingentstigningen. Afdelingen mener at det går godt ift. træner, kapacitet og
baner. Maj tilbud skal gennemtænkes. Tennissportens dag er gratis og skal bedre udnyttes i
fremtiden.
Halkapacitet udnyttelse – Henrik vil henvende sig til kontoret. Tennis ønsker at være gode
ambassadører ift. kommunens borgere. 60+ tilbud stadigvæk på banen.
Halprojektet kører efter planen og klubberne er klar til tage aktion.
Mikkel tilføjer at en af planerne er at bygge en tennishal ovenpå ishockeyhallen, hvorfor
ishockeyhallen skal ikke skydes ned som projekt.
Udfordring i tennisafdelingen er at få frivillige og fastholde. Tennis ønsker at spare med håndbold
omkring måden de håndterer frivillige på og hvordan de fastholder.
Tilbagemeldingen er at administrationen er tungt i AB (mulighed for at komme i kontakt med
medlemmer, give tilbud, arrangementer). Maria skal følge op på sagen.
Padletennis – nyt tiltag som de kigger på. Udendørs ser det godt ud.
Sportslige – mange turneringer over sommeren. Stort arbejde fra Bjarnes side ift. afholdelse.
Kører forældretennis med stor succes. Juniorhold på vej til SM-mesterskaberne (U12). 1. holdet på
herresiden – klarer sig fint. Damerne ok.

Motionistholdet kører fint.
Rasmus – håndbold
Alle hold er startet op og der er kun udfordringer på U10 holdet. Opstartstur gennemføres for alle
seniorer damer og herrer. Begge 1. herresenior og 1.damesenior kan konsolidere sig i egne rækker.
Torben – fodbold
Kort orientering omkring fodboldafdelingens fremtid.
Oprydning blandt medlemmer – ca. 40 medlemmer er blevet smidt ud.
Ulrik orienterede omkring AB A/S partneraftale med GK som blev godkendt. 1. holdet har de vundet
en kamp og to kampe er tabt. Den 6. september kl. 19.30 vises der kampen mod OB på TV3.
Casper må gerne kontaktes direkte dog med cc. Til Maria således opgaverne prioriteres alt efter
vigtigheden af øvrige opgaver.
4. Restaurant/forpagter – orientering, diskussion i form af proces V/Ulrik (20 min.)
Orientering omkring proces med tidligere forpagter, afslutning og aftale.
Ulrik orienterede omkring henvendelser som han har haft ift. evt. nye forpagtere herunder den sidste
seriøse henvendelse som resulterede i et møde.
Formålet er at gøre restauranten til et samlingssted for medlemmerne.
Forretningsplan sendes til afdelingsformænd med deadline den 24. august kl. 12.00. Derefter
bestemmes proces og tilbagemelding til kandidat.
5. Rygning og matchfixingpolitik v/Winnie & Maria (15 min.)
Røgpolitik skal revideres ad hensyn til et evt. forbud eller en grundlæggende ændring til ”regler” vi
har. Mange cricketspillere er rygere, så cricket bliver ramt ift. deres medlemmer.
Tennis anbefaler bedre skiltning på fliser samt omkring de områder hvor der er muligt at ryge.
Orientering sendes ud omkring røgpolitikken samt øvrige politikker klubben har.
Blandede tilbagemeldinger fra afdelingsformændene. Ikke opbakning til rygeforbud. Der anbefales
bedre markering og der skal kommunikeres ud til afdelingerne, mv.
Matchfixing politik præsenteres. AB læner sig op af eksisterende regler fra DIF og DBU.
Politik godkendt, skal opdateres på hjemmesiden samt sendes ud til afdelingerne samt evt.
medlemmerne.
6. Minisport oplæg v/Rasmus og Mikkel (10 min.)
Mikkel fremsendte oplæg omkring Minisport for 2-5-årige i AB regi. Forslaget gennemgås i forhold til
målgruppe, holdstørrelse, rekvisitter samt træner. Aktiviteter har fokus på lege og simple boldøvelser.
Gennemførelse af projektet forudsætter en pædagog tilknyttet – eller en pædagogisk træner.
Afdelingerne fortsætter med arbejdet indbyrdes og præsenterer på næste bestyrelsesmøde.

7. Ungeråd oprettelse v/Rasmus (10 min.)
Rasmus har kontaktede de øvrige formænd ad hensyn til indhold. Forslag til at de unge frivillige kan
tilmeldes Leder Akademiet via FIG.
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Maria snakker med Maja omkring instruktørgruppen på
sommerferieaktiviteterne – hvordan får vi dem involveret og inddraget. Vil det være muligt at etablere
et ungeråd med repræsentanter fra sommeraktiviteterne? Kan der komme et godt ungeråd ud af
udvalgte fra alle afdelinger?
Maria tager fat på Maja og vender tilbage til Rasmus.

8. Værdier og leveregler (godkendelse) i AB v/alle (15 min.)
Gennemgås i alle afdelinger, nikkes til, sendes tilbagemeldinger til Maria og medtages til
godkendelse på næste møde til oktober. Tilbagemeldinger efter de næstkommende

bestyrelsesmøder senest tredje uge i september.

9. Medlemsudvikling jf. referat fra bestyrelsesseminaret v/alle (15 min.)
Tal opgørelse skal tages med på næste bestyrelsesmøde til oktober, hvor tal blev trukket den 1.
september. Ligeledes bliver tal trukket den 1. marts og tal tages op på bestyrelsesmøde efter
generalforsamling.

10. Evt. v/alle (5 min.)

