Bestyrelsesmøde d. 12.08.2020

Deltagere: Allan Molz, Mio Kehlet, Jakob Vestergaard, Morten Chr. Mogensen, Chris Jønsson,
Andreas Mortensen, Stina Aspelund, Linda Baggers, Maiken Mogensen, Kenneth Bak, Carsten
Bonde.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
- Referat er godkendt.
2. Godkendelse af forretningsorden fra seneste bestyrelsesmøde.
- Forretningsorden er godkendt.
3. Økonomi
Kontingenter
- Sven og Stina har lavet en plan og skal nu i gang med at gennemgå alle medlemmer. Alt
bliver klart til, at der ved næste udsendelse af kontingenter også kan opkræves
restancer.
Revideret budget for 2020
- Der er ikke blevet bogført for det 1. halvår 2020, hvorfor det reviderede budget ikke er
klar. Vi kan dog se, at der mangler godt 250.000 i indtægter for samme periode.
- Vi opdaterer budgettet så meget som muligt inden ekstraordinær generalforsamling
mandag d. 17.08.
Bogføring fra 1/1 - 29/6 & Regnskab 2019
- Bogføring og regnskab blev gennemgået.
Fremtidig styring
- De trænere der bestiller tøj, harpiks mv., skal orientere både Allan, Sven og Stina.
- Hvis ikke klubben skal betale, men udgifter afholdes af truppen, skal pengene overføres
inden vi kan betale.
- Vi skal tage ansvar som bestyrelse, så opgaverne ikke falder ned mellem 2 stole. Der
skal følges op på opgaver.
Budget for FIF Elite
- Jakob skal høre FIF Elites sponsoransvarlige om de vil sælge sponsorater for hele
klubben.

4. Status fra ungdom
- Ansvaret for de forskellige årgange er delt op, således at alle har en kontaktperson:
Trille Trolle, U6 og U8: Maiken
U9: Linda
U11: Thomas
U13: Andreas
U15: Maybritt
U17: Sven
- 14 dage før hvert bestyrelsesmøde holder ungdomsudvalget møde.
- Der er et stort behov for, at alle de nye trænere lærer hinanden bedre at kende og
rystes sammen. Det bliver prioriteret på trænermødet onsdag d. 19/8.
- Der arbejdes fortsat på en løsning ift. fysioterapeuter til U19, U17 og U15 – opgaven
ligger hos Allan
- Der er fortsat ikke styr på skabe, og mange trænere mangler stadig nøgler. Mio
fortsætter opgaven med at indsamle nøglerne.
- Der følges op på træneraftaler.
5. Status fra senior (Allan)
- Seniorudvalget har endnu ikke holdt møde.
6. Mail fra København Håndbold/Kim Mikkelsen (Allan)
- Jakob svarer, at vi er villige til at indgå forhandling om aftalen, hvad angår
samarbejdsforhold men ikke om økonomi.
- Ønsker han at forhandle under disse vilkår, beslutter vi, hvem fra FIFs bestyrelse, der
skal varetage forhandlingen.
7. Evt.
- HEI – aflyst
- Corona-restriktioner: samarbejd om at huske det og få tingene løst i fællesskab
- Vi holder møde den 2. september, da flere havde punkter under evt.

