Resumé
Bestyrelsesmøde
Dato: 19/06 2019 kl. 18:00 – 21:30
1. Katrine Kallehauge fra DBU
Karina fra DBU som er klubrådgiver, kom forbi til en snak omkring nye tiltag hvorpå klubben kan blive
endnu skarpere på og udfører de mange opgaver der ligger i forbindelse med fodbold.
Agenda:
- Præsentations runde
- Den nuværende arbejdsstruktur i HIF i dag
- Hjælp til optimering af nuværende struktur
- Input til forenkling af bestyrelsesarbejde (eks. arrangementer)
Forslag:
•
•
•

•
•
•

En børne/ungdoms konsulent, som er kontakt person
for forældre og ungdomsspillere
Et aktivitetsudvalg og sponsorudvalg
Et visuelt billede af et organisatorisk billede af
hovedbestyrelsen, Fodbold bestyrelsen, kampuddeler,
aktivitetsvalg osv.
Igennem DBU’s hjemmeside kan man linke ideer op til
HIF egen hjemmeside med træningsøvelser
Fodboldtrekanten
Vurder altid om det er et udviklingspunkt eller et
afklaringspunkt.

2. Opgaver i klubben/bestyrelsen
Der blev gennemgået hvilke opgaver der både ligger i klubben og i bestyrelsen.

3. Fodboldskole
58 tilmeldte i skrivende stund.

4. Seniorafdeling
Intet nyt.
5. Ungdomsafdeling

Trænere/leder til kommende sæson:
•
•
•
•
•

Karen stopper som træner til det kommende U6 spiller
Kommende U7+U8 (Trine træner pt) mangler stadig træner til efteråret
Kommende U10 (og U11 – nyt) har et ønske om 2 unge som hjælpetrænere.
Kommende U15/14 mangler stadig træner til efteråret.
Nicolai Hensel stopper som hjælpetræner.

•

Der vil i den næste periode blive lavet kontrakter med trænere og hjælpetrænere

6. Julestævne
Hallerne Søvind, Stensballe og Gedved er booket. Det vides dog ikke endnu om Hovedgård hallen når
og blive færdig til julestævnet.

7. Evt.
Der skal laves en opdatering på manglende betalinger på spillerlister.
à trænere skal søge for at alle spillere er registreret. Mangler der nogle?

* Hvordan fungerer det med at hjælpe hinanden på kryds af hold/klubber. Dette er kun tilladt hvis de to
klubber danner et hold sammen, og ikke låner eller spiller hver for sig. Det skyldtes spiller certifikater.
8. Næste møde
Torsdag i uge 27

