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Dagsordent 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Pkt. 4 blev udskudt til behandling efter sommerferien. 
 

2. Budget 2022/2023 v/ Kim 

Det sportslige budget blev godkendt. Det administrative budget fremlægges på 
bestyrelsesmødet i august. 

 
3. Budgetopfølgning v/Kim 

Kim gennemgik den økonomiske situation. Der forventes et regnskabsresultat 

med et lille overskud. Der mangler opkrævninger for afvikling af SL kampe i 
foråret 2022 samt 750.000 fra Eurosportring. 

 
4. Kompensationsopgørelse v/ Fin og Claus 

Udskudt til mødet i august.  

 
5. Status – kunstgræsprojekt v/Claus og Kasper  

Projektet bliver nu igangsat efter at Haderslev Kommune har bevilliget 
yderligere 5 mio. (i alt 16 mio.) til projektet. Projektet vil blive faseopdelt 
således, at fase 1 er at man fjerner volden og anlægger de 3 kunstgræsbaner 

og fase 2 er anlæg af 2 hybridbaner.  
 

Formanden fik et mandat til placering af de 3 kunstgræsbaner, så de samles og 
placeres længst mod øst på området (over mod ridehallen) og de 2 hybridbaner 

anlægges på de nuværende bane 3 og 4. 
 
 

6. Haderslev Cup - evaluering og økonomi. v/Henrik og Claus  
Et meget forsigtig bud tilsiger et overskud på ca. 200.000,-. 

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at Haderslev Cup afvikles omkring HIC. Der 
ønskes flere hold fra de yngre årgange og flere piger. Bestyrelsen vil gerne 
undgå U17 og U19 hold. 

 
7. Status på vores CSR projekter og øvrige særlige indsatser. 

 Simon, Christian, Per og Henrik (Fodboldskole, fodbold i sydbyen, indsats for 
ukrainere, klub/skole samarbejder, get2fodboldskole, Fodbold for fremtiden, 
børnestrategi, satsningen på pige-/kvindefodbold).  
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Christian, Henrik, Simon og Per fortalte om de mange projekter, de 

har gang i. Stor anerkendelse fra bestyrelsen for deres flotte arbejde. 
 

 

8. Bordet rundt v/alle 
Det blev foreslået, at der til kommende bestyrelsesmøder vil være et fast punkt på 

dagsordenen ”bestyrelsen drøfter”, hvor bestyrelsen selv drøfter rene 
bestyrelsesanliggender.  
 

9. Eventuelt. 
 

10. God sommerferie – fælles øl og smørrebrød - kontor og bestyrelse 


