Bestyrelsesmøde d. 29.06.2020

Deltagere: Allan Molz, Mio Kehlet, Jacob Vestergaard, Morten Chr. Mogensen, Chris Jønsson,
Andreas Mortensen, Stina Aspelund, Linda Baggers, Maiken Mogensen, Steffen Christensen,
Kennet Bak, Carsten Bonde.
Dagsorden:

1. Forretningsorden:
- Mødefrekvens: hver 2. måned. Bestyrelsen afholder 6 faste møder, i august, oktober,
december, februar og maj
- Dagsorden til bestyrelsesmøde fremsendes af Allan i udkast ca. 14 dage før og i endelig
form senest 7 dage inden hvert møde.
Punkter med oplæg skal sendes med den endelig dagsorden
Dagsordenens faste punkter er:
o Økonomi – herunder budgetopfølgning
o Orientering fra de 3 udvalg
-

-

Referatet rundsendes til bestyrelsen indenfor 2 dage. Kommentarer skal være
sekretæren i hænde indenfor 2 dage. Endeligt beslutningsreferat offentliggøres på FIFs
hjemmeside indenfor 7 dage efter hvert bestyrelsesmøde.
Tavshedspligt. Bestyrelsesmøder er et fortroligt rum.

Allan mailer udkast på forretningsorden.

2. Økonomi
- Intro til ny kassér:
Steffen og Sven overdrager de fornødne oplysninger til Stina.
Regnskabet for 2019 er til godkendelse hos ekstern revisor forventes færdig uge 29
- Kontingent for 4. kvartal samt eventuelle restancer opkræves omkring d. 01.08.20
- Bogføring:
Steffen sørger for, at den sidste del af bogføringen er klar d. 20.07.20

3. Grupper og udvalg:
- FIF skal i fremtiden bestå af:
o et børne-/ungeudvalg (u4-u17)
o et seniorudvalg (inkl. U19), hvortil FIF Elite knyttes.
o Øvrige ansvarsområder vil i højere grad end tidligere fordeles som personlige
ansvarsområder.
- Træneransættelser, opgavefordeling omkring Kbh hjemmekampe m.m. og sponsorer
ligger i de faste udvalg.
- Andreas og Jakob sender input til bemanding og opgavebeskrivelser for de respektive
udvalg.
- Referat/orientering fra udvalg og øvrige ansvarsområder fremlægges på hvert
bestyrelsesmøde, således at vi alle kan have ”en finger på pulsen”. Der skal også
koordineres på tværs af udvalg, fx i forbindelse med sponsorarbejde, så vi ikke
henvender os til de samme firmaer flere gange.
- Vi vil gerne prioritere transitionsarbejdet fra U17 og opad. Maiken er ansat som
transitionstræner på herresiden, og vi leder efter en person tilsvarende på damesiden.
Allan tager stafetten herfra. Transitionstrænerne er placeret i seniorudvalget, men
deres ansvarsområde gælder til og med U17.
- Linda og Chris er kommunikationsansvarlige og vil indhente opslag fra trænere med
flere i klubben.
- Steffen forsætter i brugergruppen i Frederiksberghallerne.
- Mio overtager pladsen i brugergruppen i Tre Falke Hallen fra Sven.
4. Oplæg til ny hjemmeside:
- www.fifhaandbold.dk kræver opdatering, da der er sider, som ikke virker.
Sven tager kontakt til vores nuværende hjemmesideudbyder
Morten og Chris bidrager med andre muligheder for optimering af siden.
- Såfremt der ønskes en separat hjemmeside for FIF Elite, kan de selv gå videre med det.
5. Opgavefordeling:
- Se pkt. 3 om grupper og udvalg
6. Ekstraordinær generalforsamling fastsættes til mandag d. 10.08.20
7. EVT.
-

Tøj til trænere
Vi er ved at finde en tøjpakke til alle trænerne.
Nøgler til skabe
Allan beder om liste fra hallen og Mio hjælper med at ringe rundt.

