Bestyrelsesmøde
Mandag den 17. december 2018
kl. 18.00 – 20.00
i Lillerødhallens mødelokale
Deltagere: Kenn, Jesper, Tim, Karin, Stig og Peter
Fraværende: Mette, Kim, Jacob og Aein

Dagsorden:
 Nyt fra Formanden v/Peter
o Halgulv – Peter i dialog med Allerød Kommune om gulvet hvis
kvalitet lader noget tilbage at ønske – sikkerhedsmæssigt og
visuelt
o Kortbane – Peter kontakter DHF for afklaring af om hvad der er
fup og fakta.
 Turneringsudvalget
o Jesper: Ingen oversigt fra HRØ om turneringer/stævner
o Fandag 3/3 – alle undtagen HS spiller hjemme.
 Jesper/Kenn – bannermaling
 Stig – sponsorfrokost – save the date
 Ungdomsråd – speakere og playlister
o Skole-Cup i fodbold – 19-20/1 og 26-27/1. Jesper koordinerer
med de relevante trænere om flytning af kampe.
o Kenn formaliserer instruks for godkendelse af tilmelding til
turneringer/stævner jf. tidligere bestyrelsesmøde.
 Juleafslutning 19/12 + julegaver
o Årets AHK’er – 3 seniorer og 3 juniorer nomineres af bestyrelsen
– vinderne offentliggøres ved generalforsamlingen – (Nominering
koordineres af Peter via Holdsport). Medlemmerne stemmer –
Tim etablerer afstemning på Holdsport.
 Træner/dommerudvalget v/Mette og Kim
o Trænersituationen
o Dommer-uddannelse
 Karin; Der er tre moduler, i alt 4 dage; Karin koordinerer
med Jacob som kan tage fat i Reimanns for tilmelding.
 Sponsorudvalget v/Stig
o Ny hjemmeside – status

 Betaling (€190 p.t.) sker via Stig.
 Launch klar med alt indhold fra den eksisterende
hjemmeside samt billeder fra DS og HS – medlemsbilleder
af U10 og opefter. Alle trænere skal fotograferes. For Mikro
og Mini alene holdbilleder.
 Stig sender link til hjemmesiden senest den 23/12 –
bestyrelsen skal komme med input via mail senest den 2/12019 – herefter launches eksternt
 Instagram-profil launches samtidig
 Nyt mailsystem drøftes i 2019 – Stig kigger på alternativ til
dropbox.
o Status på sponsorkontrakter
 Aftaler skal formaliseres – Stig laver udkast til præsentation
til brug for at skaffe nye sponsorer, aftaler etc.
 Stig sender oversigt til Mette og Jacob (cc til Peter) for at
sikre at vi har fuldstændigt overblik
 Ungdomsudvalget v/Kim og Mette
 Generalforsamling 2019 - status v/Kenn og Peter
o Dagsorden krydstjekkes med vedtægterne og rundsendes til
bestyrelsen med henblik på at sende ud primo januar. (Opdateret
dagsorden vedhæftes referatet)
o Tim bliver foreslået som dirigent
o Tim inkluderer i Vedtægtsændringerne at budget også skal
godkendes på generalforsamlingen – sender opdateret udkast.
 Eventuelt:
o Kenn laver en ”instruks” til trænerne om anmodning om indkøb;
formål og pris
o Tim; Kontingentbetaling adviseres på Holdsport.

