Referat HB-møde
Mandag den 23. januar 2017 - fra 18.00 – 21.00
Bestyrelseslokalet på AB’s anlæg.

Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen
(TJK), Ulrik Grage (UG), Søren Pedersen (SP), Thomas
Gram (TG), Mikkel Grøn (MG), Allan Kloppenborg
(AK) Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Referent: Maria Ludvig

1. Velkomst v/Ulrik R.
Ulrik R. byder velkommen. Han informerer alle deltagere på mødet om, at han har besluttet sig for
at genopstille som formand. Ligeledes har Ulrik R. afholdt møde med restauranten ang. forlængelse
af forpagtningsaftalen. Forlængelsen er ikke længere ønsket, hvorfor forpagtere stopper ved
udgangen af april som tidligere aftalt.
2. Økonomi og årets resultat 2016 v/Torben K.
Positivt resultat for AB’s fælles drift efter 2016.
Torben informerer om manglende underskrifter på træneraftaler samt beder fodbold, tennis og
cricket om at bringe forholdene i orden. Kort info om trænertilskud til alle.
I forlængelse af info om det positive resultat bliver forslaget om, at FU kan lave hensættelser til
diverse projekter på anlægget godkendt.
3. Orientering fra FU samt møde med kommunen og restauratør v/Ulrik R. – kort brief – referat fra
sidste FU møde er sendt til afdelingsformændene.
4. Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd
Alle afdelingsformænd giver en kort orientering omkring, hvordan det går.
Håndbold har haft super gode tilbagemeldinger på Julecup. Det går også fint med både herrerne og
damerne samt ok på ungdomssiden.
Fodbold har en udfordring omkring kunstbanen og Værebro. Søren Hansen stopper som
næstformand. ABUF i gang igen efter en ”makeover” og i fuld gang med at arrangere Fastelavn for
fodboldafdelingen med overnatning i hallen.
Der er fokus på genoplivning af gamle aktiviteter: AB Cup 2017 som afholdes til maj.
Thomas beretter yderligere om DBU’s tilgang til kommunesamarbejdet, hvis formål er at synliggøre
fodboldsporten.
Tennis er kommet ud af 2016 men et pænt overskud. Der er mange arrangementer planlagt i
afdelingen herunder 2 tennislejre. Der er et fornuftig aktivitetsniveau i afdelingen, og der er
kommet flere henvendelser omkring indendørs aktiviteter i løbet af efteråret.
Allan nævner at afdelingen har større fokus på social ansvarlighed blandt de unge.
Juniormedlemmer i tennisafdelingen vil i langt højere grad end tidligere gerne lave
vedligeholdelsesarbejde af enhver art. Tennisbestyrelsen anser som nødvendigt at både
juniormedlemmer i tennis og øvrige juniormedlemmer i AB tage del i.
Tennis har muligvis også to kandidater til FU.
Cricket har det fint og 1. holdet er stadig en del af elite rækkerne. U13 holdet har været med i
finalen men tabte. Mikkel er blevet bedt om at deltage i et DGI (Nordsjællands) samarbejde med
asylcentrene om bedre integration af asylansøgere. Indgangsvinklen er at give en hjælpende hånd
og ikke involverer sig for meget.
Ift. brobygningen – Mikkel kigger på finansieringsmuligheder.
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5. Generalforsamling v/alle
Kort orientering omkring processen.
Dirigent er booket, restaurant er booket, indkaldelse er udarbejdet, aftale om indbydelse til
æresmedlemmer er lavet. Revision kommer den 6. og 7. februar.
Torben informerer om, at hans forslag om lukning af jubilæumsfonden kommer op på
generalforsamlingen. Pengene skal overføres til kulturudvalget.
Torben snakker med Bent Jacobsen herom.
Ligeledes informerer Torben om, at FU ønsker at tilmelding af medlemskab til PBS skal være
obligatorisk i klubben. PBS info skal også være synligt på indmeldelsen.
I den forbindelse skal der kigges på vedtægterne. Ligeledes skal der udarbejdes en
projektbeskrivelse for online betaling – deadline marts 2017. Maria udarbejder forslag.
I forlængelse af ovenstående, orienterer Maria om, at der er indgået aftale med ClearHouse – en
indløser, som giver os mulighed for at kunne modtage betaling online med visa og mastercard.
Winnie kigger på vedtægtsændringer omkring onlinebetaling.
Søren ønsker at indstille Peter Hornsyld til at blive æresmedlem. Indstilling og motivation sendes til
HB med deadline som indkomne forslag.

6. Ordensregler for anlægget v/Thomas G. – er godkendt – Grage og Winnie læser korrektur.
7. Orientering om fremtidige muligheder i fodboldafdelingen v/Thomas G.
Thomas præsenterer et omklædningsfacilitetsprojekt som understøtter klubbens ønske for
fremtiden om at udvikle og vækste pigefodbold i AB. Ambitionerne er store: inden for 6 måneder
ønsker fodbold at tiltrække 100 nye medlemmer (piger).
Proces: Ulrik R. har bolden og han skal finde ud af, hvad vi må og ikke må på anlægget. Ulrik tager
fat i GK inden 14 dage.
Herefter vurderes koncept, placering og finansiering.
8. Sommeraktiviteter på anlægget v/alle – Winnie følger op på betingelser for tilmelding og vender
tilbage. Mikkel stemmer for samme model som sidste år. En uge hvor cricket kører selvstændigt og
1 uge hvor de er med i fælles aktiviteterne. De andre afdelinger er ikke specifikke i deres
tilbagemeldinger.
Minisport vendes igen som en mulighed i foreningen. Ingen beslutning herom.
9. Opfølgning på bestyrelsesseminaret og opgaver til 2017 v/alle
Som tidligere nævnt er FU bemyndiget til at foretage hensættelser til projekter på anlægget i 2017.

