Referat af HB-møde 30/11-2021
Tilstede: UR, UG, TJK, HTH, MG, TB, WS
Afbud: RN
Budget:
Lubber gennemgik budgettet og svarede på spørgsmål. Det blev aftalt at HB modtager budgettet
på mail og evt. kommentarer til budgettallene skal være hovedkassereren i hænde senest 5.
december 2021.
Budgettet er først distribueret 8. december 2021
Desuden oplyste hovedkassereren, at vi skal afdrage kr. 300.000,- på kassekreditten hvert år,
hvorfor de penge som afdelingerne havde på reservationskonti i 2018 blev ”indefrosset” indtil
kassekreditten er nedbragt.
HTH er uenig i, at der i forbindelse med afvikling af LMN-lånet og optagelse af kassekreditten i
2018 blev aftalt, at afdelingernes opsparede midler blev ”indefrosset”. i måske op til 10 år. HTH
påpegede, at da aftalen blev indgået, blev det nævnt at de opsparede midler kunne frigives med et
rimeligt varsel. Endvidere nævnte HTH at tennisafdelingen havde givet et varsel til TJK i august
2021 om brug af penge til RedPlus-tennisbaner i samarbejde med GK. Ligesom der er afleveret en
oversigt til hovedkassereren med samlede reservationer og planlagte aktiviteter i forhold til de
opsparede midler.
HTH blev opfordret til at undersøge, hvilket beløb der er need to have for tennisafdelingen nu og
vende tilbage. Måske kan det lade sig gøre inden for de beløb afdelingen af hensat efter 2018.

Formanden:
AB A/S:
er pt. placeret på en 5. plads. AB A/S har igen en stram økonomi.
Organisation:
Camilla er på fuldtid indtil ny forretningsfører er på plads.
Steen er ansat som ny forretningsfører og starter primo januar.
UR foreslog at afdelingerne inviterer Steen med til førstkommende møde i afdelingerne.
Politisk:
Christina (B) er ny formand for idræts- og fritidsudvalget i den nye konstituering og Pia Skou (B) er
formand for kulturudvalget.

Padelprojektet kører og flere ting er i proces. Næste punkt der skal på plads, er en grundlejeaftale
og en samarbejdsaftale. UR er blevet anbefalet at have tæt dialog med GK. Henrik tilbød at tage
dialog med GK. UR undersøger om det er en brugbar vej evt. at tale med Gry og vender tilbage,
hvis det giver mening.
Slagsportscentret har haft besøg af fonde, og vi afventer tilbagemeldinger fra Gry (GK). Realdania
har forlænget bevillingen af de 750.000,-.
Renovering af omklædningsrum: UR har talt med GK om, vi kan gøre brug af en kommunal
byggeleder. Det undersøges om ejendomsadministrationen i GK kan hjælpe. Der er ikke
umiddelbart positiv forventning. Alternativt vurderes om vi skal bruge arkitekten i den forbindelse.
Der mangler stadig op til kr. 600.000,- for at vi kan gennemføre projektet.
IT-projektet/Sportyfriends følger planen.
Ny forpagter af AB-sportscafe er startet i dag. HTH har haft spørgsmål til aftalen og er blevet
tilbudt svar på alt, men at aftalen naturligvis ikke distribueres.
CRICKET:
1. holdet forbliver i 1. division. Indendørssæson er gået i gang. Mikkel er fortrøstningsfuld uden at
være jubeloptimist og håber på egne, unge talenter. Skoleprojekterne er kørt godt, og det giver
goodwill, men har ikke givet yderligere medlemstilgang.
FODBOLD:
Turneringen er næsten slut. U19 er placeret på meget flot 5. plads. U-17 er placeret 8. pladsen.
Der er gode trænerkombinationer helt fra u4 og op, med meget ros fra forældrene.
Jonas er ny ansat sponsoransvarlig i afdelingen og skal skaffe sponsorater. Målet er 400.000,- i
2022. Fodboldafdelingen har fået et sponsorat på 150 flasker gin som sælges som en ”AB-gin” og
indtægterne fra salget går direkte ind på sponsor-kontoen.
TENNIS:
Fokus på padel og redplus-baner. Første padel-hold-kamp er spillet i oktober mod Jyllinge. HTH har
været på padel-messe og skabt gode kontakter. Tennis: Indendørs stiller vi med 4 seniorhold og 4
ungdomshold. Der arbejdes stadig på, at etablere et ungdomsudvalg.
EVT:
Det blev besluttet at Generalforsamling afholdes tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00.
Winnie udsender forslag til nye HB-datoer (med spisning).
HTH spurgte ind til om der er nyt i fht. de to ladestandere-standere til el- biler, som vi tidligere er
stillet i udsigt på AB’s p-plads. Pia Skou (B) ved muligvis noget om, hvor i processen GK er.

