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HFK Bestyrelsesmøde  
 
16. marts 2021, kl. 17.00 
 
HFK Klublokale 2/Teams  
 
 
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt. 
 

2. Økonomi.  
Budgetopfølgning pr. 15. marts. v/Kim 
Kim gav et overblik over HFKs økonomi. Ser efter omstændighederne fornuftigt ud. Der mangler 
eksempelvis kontingentindtægter for de mistede 100 medlemmer samt indtægter fra Bierfest, 
Haderslev Cup og fra Superligakampene.  
 
Hvad har vi fået hjem fra diverse puljer og kompensationsordninger mv.? v/John 
John gennemgik hvad vi har fået hjem fra diverse puljer og fonde. Ros fra bestyrelsen til John for 
godt arbejde med hjemtagning af coronamidler samt gennemførelse af særlige coronaaktiviteter. 
 

3. Status på opstarten af den nye pige/kvindeafdeling. v/Klemme 
Klemme gav en status over arbejdet i Pige-/kvindeafdelingen. Ny afdelingsbestyrelse har set dagens 
lys, nyhedsbrev sendt ud etc. Det går fint fremad. 
 

4. Forslag til drøftelse: Pige/kvindeafdeling fremlægger forslag til ny fuldtidsstilling i afdelingen 
v/Klemme.  
Bestyrelsen gav grønt lys til, at der kan arbejdes videre med at finde finansiering til ny stilling i Pige-
/Kvindeafdelingen.  
Forudsætning: Midlerne skal findes inden for den eksisterende budgetramme suppleret med ”nye 
penge”. Den endelige finansiering samt en funktionsbeskrivelse skal forelægges bestyrelsen inden 
iværksættelse. 
 

5. Nyt om Velfærdsalliancen mellem DBU, Haderslev Kommune og HFK. Orientering om 
implementering af ny børnestrategi og indsats for pigespillere i U4-U12, beskæftigelsesprojektet 
”Fodbold for fremtiden” – status. v/ Claus og John.  
”Fodbold for fremtiden” har vundet DBUs EDANS prise. Der igangsættes en 2. runde af Fodbold for 
fremtiden i samarbejde med Haderslev Kommune. Den nye 2. runde indebærer at HFK 
omkostningsdækkes 100%. 
Der sættes i forbindelse med Velfærdsalliancen ligeledes fokus på DBUs nye børnestrategi. Der er 
indgået en aftale med DBU om samarbejde, hvor HFK nationalt set får en særlig rolle i udrulningen. 
 

6. Aflysning af HFK Klubfest. Forslag om alternativ HFK Klubfest, som en del af genopstarten af HFK. 
v/ Claus.  
Grønt lys til at arbejde med en alternativ klubfest efter sommerferien. Der sigtes på at klubfesten 
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kan gennemføre ultimo august eller i løbet af september/oktober. 
 

7. Haderslev cup – kan den gennemføres? Eventuelle alternativer v/ John 
John og Henrik arbejder med forskellige scenarier. Et mindre stævne i Pinsen eller et mindre 
Haderslev Cup i løbet af sommerferien. 
 

8. Coronahilsen og -gave til de frivillige i HFK v/Claus og John. 
Der er på vegne af bestyrelsen sendt en coronashilsen ud til alle frivillige, trænere, ledere og 
hjælpere i HFK. Der er blevet fremstillet en lille gave en ”halsedisse” til alle frivillige i HFK. Kan 
afhentes på kontoret.  
 

9. Forslag om bestyrelsesstudietur i efteråret 2021. v/Claus 
Grønt lys til at arbejde videre med en bestyrelsesstudietur til gennemførelse i løbet af 2. havldel af 
2021. Bestyrelsen er åben over for en bestyrelsestur både med bedre halvdele eller en uden.  
John sender Doodle ud. 
 

10. Kunstgræsbanestrategi i HIC området. Fremlæggelse af forslag fra SE/HFK arbejdsgruppe. v/Claus 
Claus gennemgik den model SE og HFK vil fremsende til Haderslev Kommune om udvidelse af 
kunstgræsfaciliteter. Forslaget indebærer at volden rundt om den nuværende kunstgræsbane 
fjernes og at der etableres 2 nye kunstgræsbaner (dvs. 3 i alt) samt en hybridbane til SE. 
Atletikstadion bliver en HFK bane. 
 

11. Sportel – kort status v/John 
Kort status givet – arbejdet med sportellet ligger pga. corona stille. 
 

12. ESport – kort status v/Mogens. 
Status givet. Der er ikke den store aktivitet i HFK Esport.  
 

13. Hvordan er vi kommet i gang med fodbolden i de enkelte afdelinger? v/alle 
Det er gået rigtigt fint med at komme i gang med træning og kampe. Vi har mistet nogle spillere ca. 
100 men ingen trænere og ledere. Det er flot – ros til afdelingsformændene!   
 

14. Bordet rundt. 
På næste bestyrelsesmøde gennemgås alle HFKs aftaler herunder moderklubaftale.  
Fodbold for sjov som et coronainitiativ er sat i gang. Har fået en stille start. 
En artikel fra Tipsbladet om talentudvikling i SE/HFK blev drøftet. Det blev noteret at SE endnu 
engang ikke nævner HFK som partner i talentudviklingen … end ikke når talen falder på U10. Claus 
retter henvendelse til SE om samarbejdsrelationen. 
Kim henstiller til at alle afdelingsformændene har ekstra fokus på godkendelser/udbetalinger af 
skattefri befordringsgodtgørelser.  
 

15. Eventuelt. 

 


