
Side 1 af 5 

 

Dagsorden 

HUNDIGE BOLDKLUB 
 

Mødeleder: Jan 

Referent: Henrik 

Dato: onsdag den 20. august 2019  

kl. 18.30  

Tilstedeværende: Annahelena, Jan, 

Peskho, Pelle, Henrik, Stig og Jesper 

 

 

Fraværende: Søren 

 

Dagsordenpunkter Konklusion Ansvarlig Deadline 

1. Godkendelse af referat fra 

17. maj 

 

3. trin fra oven på trappen er 

trappetrin forsat løs. 

Kommunen er på sagen 

 

Antennen er rettet til. 

 

Stiftende generalforsamling 

”Broen. Se nærmere i punkt  

Alle  

2. Seneste nyt 

 

 

 

-Annahelena retur som 

ungdomsformand 

 

          -Nøgler og fremmede    

           klubber i Hundige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rydning af tjørnebed -

hvad nu? 

 

 

 

-Opslag Frivilligjob 

 

 

 

 

 

 

 

Søren har valgt at træde ud 

af bestyrelsen af personlige 

årsager. 

 

Annahelena er retur, og det 

er hun rigtig glad for. 

 

Der er fortsat problemer med 

at indhente enkelte nøgler fra 

afgående trænere. Et antal 

lukkes i denne uge. Jan følger 

op. 

 

Der er enkelte gange hvor 

andre klubber, glemmer at 

lukke døre til klubhuset og 

tage hjørneflag ind efter brug. 

Jan har gjort kommunen 

opmærksom på 

problematikken med 

andre/flere brugere og nøgler. 

 

Tjørnebedet er blevet fjernet 

5 meter ind, og kommunen 

skal eftergå området, og skal 

vedligeholdes løbende 

 

Klubben søger efter en frivillig 

bogholder, som vil hjælpe 

klubben med kontering og 

Årsregnskab opslaget er slået 

op på frivilligjob.dk 

 

 

Jan   

 



Side 2 af 5 

-Talentudvikler 

 

 

 

 

 

-Borgmesterbesøg 

Fodboldskole/emner 

drøftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hold med nye spillersæt 

udleveret 

Annahelena, Jan og Peskho, 

har haft møde med Adnan 

som ny talentudvikler. Adnan 

er startet i jobbet og 

involverede hold er orienteret 

 

Borgmesteren Pernille 

besøgte sammen med 

repræsentanter fra DBU og 

DIF fodboldskolen i uge 32 og 

dialogen var positiv. 

 

Der taltes bl.a. om ændring af 

Valhallen til kunstgræs, så der 

vil være flere brugere. Gulvet 

er hårdt og giver desværre 

ofte langvarige skader ved 

hyppig træning i Valhallen og 

er ikke egnet til hyppigt spil 

flere gange ugentligt. 

 

Klubben er langt med levering 

af nye spilledragter i forhold 

til planen. 

3. Årshjul 

-Evaluering Fodboldskole 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Møde med ”Broen” i 

september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Store kampdage 25/8 og 

7-8. september 

 

 

 

 

 

-Trænermøde i september 

 

 

 

 

Det er gået rigtig godt. 

Køkkenet klarede opgaven 

fint med bespisning af 80 

personer alle 5 dage. 

 

Dagene gik fint men 5 dage 

er lang tid for en del af 

spillerne på Fodboldskolen.  

Gennemsnitsalderen er 

faldene på Fodboldskolen. 

 

Der er en stiftende 

generalforsamling i ”Broen”, 

og klubben afventer 

processen efterfølgende, når 

man er klar. Jan deltager i 

stiftende møde. 

 Formålet er støtte til 

økonomisk dårligt stillede. 

Hjælper medlemmer med 

kontingent via virksomheds 

sponsorater. 

 

Pelle sørger for bemandingen 

til cafeen og sortiment er som 

det skal være og Annahelena 

har supervisor ansvar 

herunder banefordeling og 

omklædningsrum 

 

Der er tid til årets 3 

trænermøde. Det bliver 

tirsdag den  

10. september kl:17:30 

Alle  



Side 3 af 5 

 

-Tejst/Tjurgården spil på 

Hundige Boldfælled  

 

 

 

 

 

 

 

-Dommerpåsætning 

efterår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reservation af 

bus/busser 

 

 

 

-Vintertider kunst/haller 

  

 

De træner fortsat på klubbens 

baner, uden at være tilmeldt. 

Kommunen er gjort 

opmærksom på det. 

Der har været problemer med 

alarmen, grundet manglende 

lukning af klubben døre i 

stueplan. 

 

Stig er i gang med at påsætte 

dommere til turneringens 

kampe. Men han vil gerne 

have besked lidt før, når der 

kommer nye hold, som skal 

eftertilmeldes. 

Hovedreglen er fortsat der 

bookes sort dommer til alle 

kampe for b.la. andet at 

undgå sidelinie ”vrøvl”. 

 

Det er svært at få dommer på 

om lørdagen fra DBU, hvorfor 

kampe ikke skal lægges 

lørdage. 

 

Kenneth og Hakam har 

booket de tider de kunne få i 

forhold til kendt 

kampprogram 

  

Klubben prøver på at fordele 

ungdomsholdene, så det 

passer med tidlige træning, 

så vi bruger kunstbanen mest 

optimalt. Vintersæsonen 

starter i uge 43 og derfor vil 

der fra dette tidspunkt igen, 

være udefra kommende 

klubber, hvor Greve Fodbold 

er den største bruger. 

4. Status fra ungdom 

 

-Stig stoppet som træner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Status hold efterår 

 

      

  

 

Stig er stoppet som træner i 

klubben, da han har fået en 

masse opgaver på sit arbejde, 

som ikke passer ind i klubben 

træningstider.  

 

Han fortsætter dog som 

bestyrelsesmedlem i klubben. 

 

Hans hold kører videre med 

de to nye trænere Nuri og 

Jesper. 

 

Børneafdelingen er begyndt at 

vokse rigtig meget det 

Annahelena  
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     -Trænersituation 

 

      

     -Trænerløn under 18 år 

 

 

seneste år ikke mindst på 

grund af Alija. 

 

Pigeholdet vokser stille og 

rolig i antal spillere med de 

udfordringer der er med 

spredning i aldersfordelingen. 

 

Bettina, Kenneth/Daniel og 

Hakam/Adnans hold kunne 

godt bruge flere spillere til 

deres forholdsvise smalle 

trupper. 

 

Træner situationen er aktuel 

fin p.t. 

 

Unge ”cheftrænere” får årligt 

beløb for deres arbejde, der 

udbetales 2 gange årligt 

 

 

5. Status fra senior 

 

  

Klubbens har p.t kun et 11 

mands hold og stor tilgang af 

8 mands hold. 

 

+50 motionister holdet har 

fået vokseværk, og er nu 

oppe på 27 spillere. 

 

Fitness kvindeholdet har en 

trup på p.t. 10 spillere, som 

træner minimum en gang 

ugentligt 

Peshko  

6. Økonomi og Regnskab  

 

- Kontingentkørsel 

status 

 

- Restancer og 

udmeldelser 

 

- Antal medlemmer nu 

 

 

 

 

 

 

- Økonomi generelt 

 

 

 

- Regninger betalt 

største leverandører 

 

 

 

 

 

Klubben har en restance på 

15.000 i kontingent. De 

spillere som ikke får betalt, vil 

blive meldt ud af klubben. 

 

 

Klubben er p.t. på 342 

medlemmer. Det seneste år 

er der sket stor udskiftning i 

sammensætningen. Der er 

udfordringer med at fastholde 

spillere fra 13-16 år 

 

Klubbens økonomi er sund, så 

intet at bemærke. 

 

 

Jan havde medtaget skriv 

med forbrug, ved vores 

største samarbejdspartnere 

Klubben er tæt på aftalt 

købesum ved Select i år 1, 

Jesper/Jan  
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- My Shop nyt gebyr 

 

 

som giver nogle muligheder 

der skal overvejes. 

 

Gebyret stiger igen hos 

Mobilepay systemet. Der 

bliver nu også et månedligt 

gebyr udover et 

transaktionspris pr handel. 

Sikkert ikke sidste ændring. 

7. Status cafe vagter og 

sortiment 

Pelle har overtaget opgaven 

fra Søren med at skaffe 

bemanding til Cafeen. 

 

Alle  

8. Alarmer i Hundige Huset Her skal vi være mere 

opmærksom på de tider der 

er oplyst om mange gange. 

Jan  

9. Fondsøgning 

-Toms Guldpulje 

-Greve Puljer 

-o.a. 

Annahelena er på sagen. Annahelena  

10. Eventuelt Pokalafslutningen bliver flyttet 

til den 2. november i 

Hundigehallen. Kommunen 

har accepteret. 

 

Formøde til årsafslutning 

bliver afholdt onsdag den 

 2. oktober 2019 kl. 18:00. 

Annahelena indkalder. 

Alle 

 

 

 

 

Annahelena 

Eventuelt 

11.  Nyt møde Næste bestyrelsesmøde 

onsdag den 23. oktober 2019 

kl. 18:00. 

Alle  Nyt møde 

 


