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1. Velkomst og orientering v/Winnie
Kort velkomst og kort orientering fra Winnie vedr. Ulrik.
Hun gav ordet videre til Mikkel ifm. slagsportcenter. Mikkel berettede om at fonde (LOA og Nordea
Fonden) er inviteret til fysisk møde i Bagsværd på stedet for at få en face-to-face gennemgang af
projektet. Projektet er forsinket i nogle måneder grundet renovering af broen.
Winnie oplyste HB om, at der er sket ændringer i padel styregruppen, hvor Kim er gået ud og Ulrik
G. erstatter ham. Henrik beklagede beslutningen.
Beslutning som blev taget på sidste HB-møde den 13. september blev gennemført og det er derfor
RC som AB har indgået partnerskab med ift. padel projektet. RC arbejder med to forskellige baneleverandører som begge er blevet bedt om at komme med deres løsning på padel projektet.

2. Økonomi v/Maria og Torben
Ingen overraskelser.
GK er søgt for ca. 550.000 kr. og det bringer akkumuleret saldo i balance op på ca. 1.2 mio. Vi følger
fortsat budget med en negativ diff. på ca. 68.000 kr. Der er to større omkostninger som kommer til at
have indflydelse på fællesdrifts egne konti. Den ene er en stor rørskade mellem hallen og
tennisbanerne, hvor et rør er sprunget. Regningen er ikke modtaget endnu og vi ved ikke om skaden
kan køres via forsikringen. Udover det har driften en opgave som er skubbet fra sidste år (muren ved
trappen til kontoret) som også kommer til at påvirke regnskabet.
Maria orienterede om, at der er afleveret en liste med opgaver til Camilla og Casper, som der skal
følges op på i starten af 2022 og det skal der tages stilling til ift. budget 2022.
3. Info fra administration og drift
Personale
Maria orienterede om at Jan er langtidssygemeldt. Vio holder fædreorlov slut 2021 – primo 2022. Vio
har også planlagt, at gå på barsel til august 2022.

Nicholas holder barsel fra den 4. februar til midt april. Det stiller krav til genopretning af græsbaner,
men Maria regner med Jan vender tilbage inden opstart og kan give en hånd med
genopretningsarbejdet. Alternativt kan vi kontakte Lars Ptak og høre om han kunne være
interesseret i at hjælpe AB.
Ungdomsrenoveringen er overdraget til Camilla og Casper. Miljøscreening rapporten er sendt til
entreprenør som skal vende tilbage med et bindende tilbud, hvor bortskaffelse af miljøfarligt affald er
indarbejdet og startdato fastsat. Maria orienterede også om at egne medarbejdere ikke kan bruges til
opgaven grundet det miljømæssige aspekt og krav til bortskaffelse. Dette giver ekstra omkostninger
ift. nedrivning.
IT-projektet (Sportyfriends) blev godkendt på mødet og kører som planlagt. Indtil videre følger vi
tidsplan som præsenteret på mødet den 5. oktober. Maria og Camilla afholdt møde med GK mhp. at
knytte en kontorassistent til AB i jobprøvning fra uge 44. Ydermere vil driften få en pedel i
jobprøvning fra uge 45. Begge jobprøvninger varer op til 13 uger med mulighed for forlængelse.
Camilla og Casper har bolden.
Sightscreens – AB modtog tilbage i august 5.400 kr. til indkøb af materiale til at bygge sightscreens
til cricket. Materialer bliver indkøbt i løbet af november og arbejdet bliver udført når Jan kommer
retur.
TO DO: Driften har bolden.
Forpagtningen:
Torben orienterede kort om proces og gav en kort præsentation af Demetrius og Rafael, som vil få
tilbudt at køre sportscaféen med opstart primo december. Rafael er fra Columbia og er kok med stor
erfaring. Demetrius er amerikaner og gift med Birgitte. De har været tilknyttet klubben gennem
mange år Birgitte som spiller og tidligere træner i håndboldafdelingen.
TO DO: Maria sender den nuværende forpagtningsaftale til Mads og Torben.
4. Orientering, fokus og status fra afdelingsformænd v/afdelingsformænd
- medlemsudvikling
Henrik - tennis
Tennis afholdt to events i løbet af de seneste par måneder. Standerstrygning og lyserød lørdag, hvor
der blev indsamlet 8.100 kr. til fordel for Kræftens bekæmpelse. Og Tennis i mørke i samarbejde
med DGI og TGI-gruppen og som blev en stor succes med 35 deltagere.
Ungdomsudvalget er gået lidt i stå og bestyrelsen bruger tid på det i øjeblikket.
Medlemsudviklingen er også gået i stå. Tennis har samme antal medlemmer som i april 2021, men
afdelingen arbejder videre sammen med DGI.
Mikkel – cricket
Ønskede at få afklaring ift. hvad afdelingerne selv skal dække af omkostninger. F.eks. har cricket
selv betalt for reparation af pitchen og det er Mikkel uenig med FU i. Winnie mente ikke der var talte
om en reparation, men mest en ny pitch.
Henrik nævnte at det er hans forventning at hvis ting skal repareres er det fælles drift som afholder
omkostningerne. HB er enig i at reparationer på eksisterende faciliteter skal køres under fælles drift.
Dog er anbefalingen, at afdelingerne skal aflevere deres ønsker til fællesdrift ifm. budget 2022.
Cricket afholdt et skoleforløb m. Gladsaxe Skole. Forløbet blev desværre ikke til mere i det eleverne
fik tilbud om at deltage i crickettræning hver lørdag fra 14-16 og det har desværre ikke haft interesse.

Ole Mortensen har en aftale med nogle af eleverne om, at når græsset begynder at blive grønt
næste år, så vil han forsøge at få dem med ud på AB til udendørs-cricket.
Sidst men ikke mindst har Mikkel deltaget i et evalueringsmøde i DCF regi om turneringsstrukturen
som kan have indflydelse på placeringen af 1.senior.
Rasmus – håndbold
Håndboldafdelingen mistede i sidste uge hele sit U15-hold til Lyngby. Der er tre spillere tilbage og
Winnie forslog at spillerne rykkes op på U17 for at holde på dem.
Afdelingen havde også udfordringer med damesenior ved turneringsopstart og i den forbindelse
valgte afdelingen at tænke alternativt og indgik samarbejde med Gentofte Håndbold. Holdet er nu
sammensat af AB’er og Gentofte håndboldspillere og der trænes både i AB-hallen og i Gentofte.
Håndbold fokuserer på det sociale og ønsker at styrke fællesskabet bla. via deltagelse i stævner.
Ydermere nævnte Rasmus at Krudtuglerne afholdt Go’morgen bold i uge 42 og 60 børn deltog i
begivenheden. Holdet har en udfordring ift. den ældre del af målgruppen idet vi mister dem inden de
når at rykke videre i de forskellige afdelinger. Den oprindelige koncept havde fokus på inddeling i
aldersgrupper 2-3 og 4-5 år og det er målet for 2022 at have skabt to hold hvor den ældre del af
gruppen bliver tilknyttet afdelingerne på eksempelvis U4-U8 (fodbold) eller U5-U8 (håndbold).
Rasmus forslog at der skulle laves en turnus af trænere som på skift kan tage den ældre del af
gruppen søndag morgen på bane 3 imens Camilla kørte videre med de mindste på bane 1-2.
TO DO: Rasmus har bolden.
Thomas – fodbold
Efterårscamp i et nyt format blev prøvet i uge 42. En god oplevelse og noget som køres videre til
næste år.
Status på talentudvikling
U17 og U19 – stor opgave at drive talent på anlægget. Thomas understregede at opgaven løses på
bedste vis og at det betyder rigtig meget at personalet tager ansvar i hverdagen og er hjælpsomme.
Bo Storm formår virkelig at sætte skub på talentudviklingen og det afspejler de sportlige resultater
også. DBU har afholdt auditering på anlægget og deres bemærkninger har været som følgende:
Sportslig retning – ok
Divisionsplaceringen kræver flere fastansatte (4 i alt) (i fodboldafdelingen)
Ønskes mere kontinuitet ift. hvem der varetager lederrollen (trænere)
Krav om mere baneplads og bedre baneforhold (stort ønske om, at der anlægget en kunstbane på
bane 7).
Thomas orienterede om, at akademitillægget er blevet gradueret forhøjet således elitespiller på
f.eks. U17 og U19 betaler nu 10.000 kr. for træning om året. Det har givet anledning til en del snakke
med forældrene.
Status bredde
Breddedelen følger en fin udvikling i øjeblikket i hvert faldt U5-U12. AB deltog i pigeraketten og det
har genereret flere indmeldelser. Der blev også ansat en Udviklingskonsulent med fokus på
pigefodbold og en træner til holdet som spænder aldersmæssigt fra 8-12 år. Mål: ekstra hold i
fremtiden.
Thomas orienterede også kort om, at Sportmaster bliver skiftet ud med Unisport fra 2022.
5. Orientering FIG v/Mikkel
Valgmødet den 26. oktober var en blandet oplevelse. Det politiske spil er spændende at følge. DIF’s
rapport om idrætten i landets kommuner har medført en del kritik til KFIU’s formand især fordi GK

røg ned på en 79. plads. Spændende at se hvordan den politiske opsætning i kommunen bliver.

6. Evt. v/alle
Rasmus ønskede at start og sluttidspunktet på møderne rykkes 1-1½ time frem med mødestart kl.
19-19.30 således småbørnsfamilier bedre kan fungere. Emnet tages op på næste HB-møde, hvor
alle har haft tid til at give forslaget en tanke.
Thomas orienterede kort om sponsorat fra Bornholms Destilleri, som har lavet en AB-gin og
donerede 150 flasker til Fodboldafdelingen. Gin sættes til salg til 350 kr./flaske.
Winnie sagde et par velmente ord til Maria og takkede for samarbejdet. Grage overrakte
afslutningsgave til Maria, der stopper som forretningsfører 31. oktober.

