Referat af bestyrelsesmøde 5-02-2020 Helsinge Fodbold.
Deltagere: TJ – ES – FGH – PS – (NR) – PET – PO - OJ
1. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.
2. Habilitet. Alle er habile ☺
3. Valg af referent. Finn skriver referat.
4. Formanden har ordet. Velkommen til driften. HSI reps. møde 4 marts.
5. Driften har ordet. PET: Inde træning er gået godt i år ingen aflysninger.
PO: I marts skal findes alternativer da der er mange aflysninger.
Kampagne med U5-6-7-8 i april til udendørs JA og OM.
1 maj 2020 starter ”Idræt i HSI” fodbold – håndbold – badminton.
Kampe på kunst kl. 12.00 rykkes til 12.30 for at undgå ventetid.
Mangler 11-mands dommere generelt. Dommerkampagne i gang.
Torpen Haustrup +55 skal indmeldes senest 23-02-2020 for at vi kan tilmelde et hold.
Dommerløse kampe lægges ikke på lørdage.
6. Nyt fra Sams. Fravær.
7. Nyt fra SOME ansvarlig. Kamilla fraværende.
8. Hal og banetider. Formanden glad for Finn kigger på kvaliteten af hjemmesiden.
Haltider deadline for tilmelding 1 marts – ES tilmelder via mail til kommunen.
9. Kommende arrangementer. 23-02-2020 pode stævne JA og OM – bander op –hold fra U15
lørdag. TJ finder ud af hvornår vi kan komme lørdag.
10. Nyt fra sportslig ansvarlig. Trænermøder gået godt. Nyt koncept for gruppering af div.
årgange fremlagt af OJ. Formål bedre integration ved oprykninger + sociale arrangementer
på tværs af årgangene. Skumbaner blev diskurteret vedr. anskaffelse.
Excel om trænere sendes til OJ og PO. (FGH)
U8 spillere fra Vejby med ambitiøse forældre på vej til HF.
A-nøgler til Polle og OJ skaffes af TJ.
11. Nyt fra Lyngby. Fraværende.
12. Formanden har ordet. Formanden orienterede om div. møder.
Gratis idrætskurser. Ansøge kommunen om midler fra materialepuljen.
Ansøge om midler til skumbane.

13. Kasseren har ordet. Ny revisor fundet og det er Søren Kjeldsen.
Juletræssalg fordelingsmodel besluttet.
Tilskud formel udformet af ES.
Ansøgning om aktivitetstilskud er der styr på.
14. Trænerkontrakter/børneattester. Senior kontrakter ikke underskrevet.
Omformuleres og sendes til underskrift snarest.
Andre kontrakter er ok.
Børneattester ansøgt via kluboffice af ES
15. Sponsortanker. NR gennemgik oplægget for fremtidige sponsorindtægter.
Godt indhold – bare derudaf.
16. Status på Målmandstrænere. Små årgange Brian Westring uddannet.
Senior: Benno Larsen eller Firo. TJ afklarer.
Ungdom: Frederik Holm mulighed. OJ afklarer.
17. Status Klubliv / Værdigrundlag. Værdigrundlag bør udfærdiges TJ.
Møde ultimo marts møde HSI grundlag.
18. Evtentuelt.

Ref. Finn

