Referat HB-møde
Tirsdag den 28. marts - fra 18.00 – 20.00
Bestyrelseslokalet på AB’s anlæg.

Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen
(TJK), Kim Østrup (KØ), Rasmus W. Nielsen (RWN),
Mikkel Grøn (MG), Henrik Thue Hansen (HTH), Ulrik
Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Referent: Maria Ludvig
Fraværende: Thomas Gram (TG)

Referat HB-mødet den 28. marts 2017

1. Formanden byder velkommen – v/Ulrik R. (5 min.)
Ulrik R. byder velkommen og informerer kort om mødets indhold, forventninger, ønsker og
stemning.
2. Kort præsentation af hovedbestyrelsesmedlemmer - v/afdelingsformænd & FU (30 min.)
Alle HB-medlemmer præsenterer sig selv, deres tilknytning til AB og deres motivation for at
være med i klubben.
Henrik Thue – forslag til hvordan man udnytter hinanden på tværs af afdelinger.
Eksempelvis kan vi oprette en løbegruppe, cykle, mv. udvikle flere arrangementer i AB.
Ulrik R. opfordrer til at de nye HB-medlemer sætter sig sammen og brainstormer.
3. Status på restaurantudvalget og ny forpagter – v/Ulrik Grage (15 min.)
HB bliver informeret om forløb og kandidatprofiler med mulighed for spørgsmål og svar.
4. Forslag til regler i hallen – v/Winnie S. (15 min.)
Winnie har udarbejdet et forslag til regler i hallen.
Forslaget blev godkendt, Winnie sætter gang i fotografering. Maria sørger for forslag til
øvrig skiltning på anlægget, således opsætning af skilte kan igangsættes i august.
5. Lån og prioriteter – v/Ulrik R. (10 min.)
UR orienterede nye HB-medlemmer om LMN-lån.
6. AB repræsentanter i AB a/s bestyrelse - status og orientering v/Ulrik R. (10 min.)
AB har 2 repræsentanter i A/S’s bestyrelse. De er på genvalg hvert andet år (Søren Hansen
og Jens Grønning). Søren Hansen vil udtræde – HB skal godkende evt. nye kandidat.
På nuværende tidspunkt har AB ikke en kandidat til posten. FU snakker sammen og melder
tilbage til HB.
7. Orientering om ”Ny hal / omklædningsfaciliteter - forslag fra Thomas Gram samt
feedback fra Gladsaxe Kommune” – v/Ulrik R. (10 min.)
Kort orientering om ny hal og faciliteter og muligheder i fremtiden ift. anlægsaktiver.
Henvisning til mail usendt inden mødet med tilbagemelding fra Ingelise Dam.
Mikkel orienterer om FIG’s ønske om at få lavet en prioriteringsliste på, hvad foreningerne
kan få opført af faciliteter i fremtiden. Henrik T. ønsker at få viden, om hvad der kan påvirke
politikerne/kommunen ift. opførelse af ny tennishal. Mikkel nævner at det er vigtigt at
tennisklubber/afdelinger i Gladsaxe kommune står sammen om det. Tidshorisonten
afhænger af prioritetslisten.
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Kon
klusionen – projekt ny hal/omklædningsfaciliteter bliver ikke prioriteret fra AB’s side
medmindre Thomas G. kan argumentere anderledes.
Henrik T. – tennis afholder møde med DGI den 8. maj omkring ovenstående.
8. Orientering om feedback til Bent Jacobsen ift. vindue i sauna rummet – v/Ulrik R. (5 min.)
Ulrik R. giver Bent J. en tilbagemelding på, at der stadig ikke er opbakning i HB til vindue i
sauna
9. Orientering om temporær afskærmning af Tennistrekanten (bane 7+8+9) - v/Ulrik R. (10
min.)
Tennis har haft et ønske om at afskærme tennistrekanten – æstetisk afskærmning.
Maria og Henrik sætter sig og finder en løsning.
10. Fastsættelse af HB-mødedatoer samt Generalforsamlingsdato 2018 – v/Winnie S. (15
min.)
Winnie kom med forslag til datoer og Maria udsendte doodle.
Pba. doodle er der følgende datoer fundet frem:
16. maj (alle på nær Thomas)
29. august (alle på nær Maria)
24. oktober (alle på nær Maria)
5. december (alle på nær Rasmus)
16. januar 2018 (alle kan)
Generalforsamling den 6. marts 2018
Bestyrelsesseminar – datoer sendes af Winnie til Maria – Maria udsender en doodle.
11. Politik for matchfixing i AB regi – v/Rasmus og Maria (15 min.)
Rasmus spurgte til HB’s holdning til matchfixing, og det blev besluttet at Maria kommer
med forslag til politik.
12. Orientering om ansøgning til GK – budgetudtalelse for AB 18-21 samt orientering om
Arbejdstilsynet – v/Maria L. (5 min.)
Kort orientering om hvad der er søgt i GK regi ifm. budgetudtalelse 2018-2021.
Ansøgningen sendes til HB sammen med referat.
Orientering om arbejdstilsynet, arbejdspladsbrugsanvisninger, rutiner og vejledninger i
driften ift. håndtering af kemiske produkter og værktøjer.
13. Halfordeling 2017-18 - Tennisafdelingen foreslår, at processen snarest fastlægges, og at
arbejdet igangsættes så der er en afklaring senest 1. juni 2017 – v/Henrik Thue (10 min.)
Mulighed for at håndbold og tennis kigger på, hvordan man kan udnytte synergien mellem
de to sportsgrene.
Afstemme hvem kan være i hallen samtidig og hvordan disse timer skrues sammen.
Proceduren for halfordelingen skal revideres mener Mikkel og det skal være med hensyn
til, hvordan man bruger hallen. Håndbold kigger allerede på, hvordan man kan sætte to
hold til at træne sammen, hvem kan spille sammen og hvornår.
14. Evt. v/Torben – reminder om træner/lederfest sidst i august.

