Referat HB-møde – torsdag den 24. maj 2018
1. Velkomst samt orientering fra FU v/Ulrik (5 min.)
Ulrik bød velkommen og informerede om at formalia omkring LMN lån er faldet på plads.
2. General opdatering ift. Økonomi v/Torben og Maria (5 min.)
Ingen bemærkninger. Fodbold er lidt bagud grundet manglende indbetalinger på Akademitillæg.
Maria har sendt en reminder. Tennis er også lidt bagud, Henrik vender tilbage på emnet efter
næstkommende bestyrelsesmøde.
3. Kontingentstruktur v/Torben (30 min.)
Torben præsenterede et forslag omkring en ny kontingentstruktur som bliver godt taget imod.
Enighed om at der skal laves specielle kontingenter. Ændringer omkring grundkontingent skal
vedtages på næste generalforsamling marts 2019.
Afdelingerne skal selv komme med deres kontingentforslag som bliver sendt rundt til alle afdelinger,
således der opnås enighed om hvordan sådan en ændring kan ske i AB regi.
4. Kulturudvalget v/Ulrik (15 min.)
Ulrik gennemgik forslaget som ikke havde den fornødne opbakning fra HB, hvorfor beslutningen blev
at pille skabene ned og finde en anden løsning til velkomst til hallen. Maria og Winnie har ansvaret for
at lave et forslag til levering efter sommerferien. Indtil løsningen er fundet skal alle lægge hovedet i
blød og overveje hvad der skal ske i foyeren.
5. Fondsansøgningspolitik v/Maria (20 min.)
Enighed om at processen skal centraliseres med løbende input fra afdelingerne og samtidig løbende
ansøgning. Kontoret er ansvarlig for at danne sig overblik over frister, dokumentation mv.
Afdelingsbestyrelserne skal indover alle ønsker fra egne afdelinger for at afstemme i fællesskab,
hvad kontoret søger på. Når en henvendelse sendes til alle afdelingsformænd, er svarfristen 3 dage.
Når der er gået 3 dage uden en tilbagemelding fra øvrige modtagere, anses forslaget som værende
godkendt og FU får forslaget til behandling.
Rasmus tager en snak med SAVE og Thomas med ABUF.
Maria opdaterer fondsansøgningspolitikken.

6. Orientering fra FIG v/Mikkel G. (5 min.)
Kort orientering fra FIG.
7. Generel orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (30 min.)
Rasmus:
- Håndbold varsler kontingentstigninger
- Trænerkabalen er på plads – håndbold vælger at satse på voksne trænere
- Håndboldskolen i uge 27 – bliver igen en succes – mange deltagere
- Planlægger opstartstur for at skabe bedre sammenhæng mellem senior og ungdomstrænere –
afholdelse til august
- Planlægger også opstart for unge
- Fokus på forbedring af årgangen fra juniorer til seniorer
Mikkel:
- Møde med GK omkring broprojektet.
- Succesfuldt samarbejde med KB på U15 hvor der er oprettet et kombihold med ½ AB’er og ½
KB’er

-

1.holdet vandt første kamp men har det svært grundet nedrykning – ligeledes har holdet mistet 3
spillere til en anden klub
Henrik:
- Ændringer i lønninger og godtgørelser herom anbefaling fra Torben om at alle afdelingsformænd
samt kasserer tilbydes et kursus omkring lønninger og godtgørelser i foreningsregi (Thomas har
bolden ifm. kursus, Maria sender datoforslag)
- Standerhejsning er gået ok – tilbud om indmeldelse hele maj til særpris blev gennemgået –
succes i det der er kommet 7 ekstra medlemmer til klubben
- Seniorregi – der er arrangeret kombineret træningstur til Ungarn - god oplevelse
Thomas:
- God tilbagemelding på ansættelse af Anders i driften
- Positivt at 1. holdet ikke har tabt en eneste kamp ude af 12 kampe i træk – som sikrer dem
pladsen i 2. division
- 2. senior ligger som nr. 2
- Medlemsmæssigt ligger afdelingen ok
- Trænerbesætning for U12 og nedad er på plads – afdelingen i gang med at finde 2 nye sportlige
ledere
- Bestyrelsen har afholdt deres årlige bestyrelsesseminar – 7 fokusområder er defineret og der
skal arbejdes med de næste 2-5 år
- AB Cup en succes – 180 hold deltagere fra fredag til søndag
- VM70+ afholdes i midten af juni
- AB har også deltaget i VM for 50+ i Bristol med gode resultater
- OK samarbejde med A/S i øjeblikket
- Thomas varsler at ny licens manuel er sendt til godkendelse til DBU – det kan have
konsekvenser for AB
- Forslag om at Jens Grønning bliver inviteret til at snakke om fundraising – ok
8. Evt. v/alle (5 min.)
Ulrik gennemgik agendaen som blev godkendt og sendes til alle den 25. maj.
Næste HB-møde er 21. august 2017.

