Resumé
Bestyrelsesmøde
Dato: 06/02 2019 kl. 18:30– 21:30

1. Opfølgning fra sidste møde
Punkter til opfølgning fra sidst er blevet gennemgået.
Overskud fra julestævnet
På bestyrelsesmødet fik senior herrerne tildelt et tilskud til en fodbold lejr i Spjald.
Senior damerne og Super Old Boys har ikke nogen ønsker eller mangler p.t.
Derfor bruger de ikke deres andel fra julestævnet.
U11 får et tilskud til Ålborg cup, hvor alle spiller skal tilbydes at deltage til stævnet.
U8 får tilbudt, et ekstra stævne i foråret 2019.
Der er blevet drøftet, om vi skulle bruge en del af det resterende del af overskuddet til hal
projektet. Mere information kommer.
Facebook gruppe
Der laves en åben Facebook gruppe, som gør det muligt for alle der har interesse i klubben at
følge med i f.eks. hvornår der er kampe, eller andre arrangementer.
Sponsorater
Opfølgning på indbetaling af sponsorater samt nye kontrakter.
Kunststofbaner
Der har været ønske om ekstra tider på kunststofbane fra U11, denne mulighed undersøges.
Trænere
Status på trænere til forårssæsonen mv. Nøgler skal fordeles til nye trænere og indhentes fra
tidligere der endnu ikke har returneret nøgler.
Spillertøj
Nogle hold har behov for nye sæt/supplering til eksisterende sæt, dette er gennemgået.
2. Økonomi
Vi skal finde en ny kasserer til generalforsamling. Forskellige muligheder er blevet drøftet. Hvis
ikke den rette person melder sig, kan det blive en løsning med en ekstern bogholder til selve
bogholderiet.
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3. Generalforsamling
Onsdag d. 6. marts kl. 19:00 vil der være det årlige generalforsamling for alle der måtte have
interesse i Hovedgård IF fodbold. Her vil der bl.a. kunne høres om hvilke emner og opgaver der
er blevet taget fat i, de seneste måneder og hvilke udsigter klubben har. Opgaver i forbindelse
med generalforsamling er blevet fordelt.
4. Arbejdslørdag
Traditionen tro holder vi igen i år arbejdslørdag, så vi er klar til den nye sæson. Vi håber, at så
mange som muligt vil hjælpe til på dagen, så vi kan gøre klubben til et rart og overskueligt sted,
at være. Arbejdslørdag bliver lørdag den 30. marts.
5. Senior
Igen i år stiller seniordamer op med et hold.
6. Ungdom
Der arbejdes på at finde ny træner til U13/U14.
Der er tilmeldt 2x8 mandshold til vinterturneringen.
Der arbejdes på at arrangere træningspas med Horsens klubber.
Trænermøde
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19:00 vil der være et trænermøde, hvor der vil være mulighed
for, at sparer på tværs af holdene, stille spørgsmål, få hjælp og vejledning. Vi håber på at se så
mange af trænerne som muligt.
I den forbindelse vil alle trænere blive tilbudt et C kursus, som kan være med til at hjælpe og
give inspiration.
7. Eventuelt
Ønske om mere åbent i kiosken i foråret – forskellige muligheder er drøftet.
8. Næste møde
Onsdag d. 27. februar kl. 19
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