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Referat  

 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
Konstituering af bestyrelsen 

Der var genvalg til alle poster. Henrik Lorentzen er udtrådt af bestyrelsen, da han som 
ansat medarbejder ikke kan sidde i bestyrelsen. 
Hans Aage Thyssen varetager indtil videre posten som formand for Inputafdelingen. 

Der arbejdes på at finde en ny formand.  
 

Første budgetkontrol 2020/2021 v/ Kim og John 
Kim gennemgik budgetkontrollen. Det ser pt. fornuftigt ud – om end tallene er 
forbundet med en vis usikkerhed. Der er kommet fint med penge ind på kontingenter. 

 
Opsamling på salget af SønderjyskE - konsekvenser for HFK og HFK-T 

Salget af SE og konsekvenserne for HFK og HFK-T blev gennemgået. Det blev 
besluttet at Claus skulle kontakte SE vedr. udviklingen af faciliteter. Her tænkes 
særligt på kunstgræs og Hybridbaner.  

Bierfest 2020 – Kan den gennemføres? v/ John 
Bierfesten 2020 aflyses. John kontakter alle leverandører og interessenter samt 
pressen om aflysningen. 

 
Drøftelse: Sportel – hvor skal vi hen? Fortsættelse fra sidste møde. v/ alle 

Drøftet. Det blev besluttet at tage kontakt til Morten Nørby for at tale om muligheder i 
et samarbejde med Idrætsklasser og Talentcenter Haderslev. 
 

Kunstgræsbane - kommunalt budget 2022. Orientering v/ Claus 
Der er afsat 3,6 mio. i Haderslev Kommunes budget i 2022. Claus retter henvendelse 

til Haderslev Kommune vedr. anlæg af kunstgræsbane i 2022. Er der mulighed for at 
starte anlæg allerede i fx oktober/november 2021? 
 

Sportslig drøftelse v/ Rasmus  
Der blev efter drøftelse truffet beslutning om en træningsplan for lethal og 

kunstgræsbane. Rasmus sikrer formidling af beslutningen. 
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Trænercoach, børnekonsulent mv. Get2sport, samarbejde med 

Haderslev Kommune og HFK v/ Claus 
Status omkring samarbejde med Haderslev Kommune og Get2Sport omkring 
etablering af nye funktioner i HFK: Trænercoach, Børnekonsulent og genopbygning af 

et fodboldtilbud i sydbyen. Afventer udkommet af møde med de involverede parter. 

Bordet rundt. 
Status på tilstanden i afdelingerne blev givet. 

Eventuelt. 

Forslag til årskalender blev udleveret. Bestyrelsen melder tilbage til John, ved 
kalenderkonflikter. Senest ved udgangen af uge 42. 

Der afholdes HFK bestyrelsesseminar den 14 november. Et af temaerne vil være: 

Fokus på driften af HFK. Et tættere fokus på og diskussion af driften af de enkelte 
afdelinger. Kan vi lære noget af hinanden?  

Dagen sluttes af med fællesspisning, hvor vores bedre halvdele inviteres med.  

Christian og Henrik inviteres med til deltagelse på temadagen og den sociale del. 

Program følger. 

 

 

 
 

 


