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Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Bestyrelsen internt. Mødet indledes med et 15 minutters punkt, hvor 

bestyrelsen drøfter interne forhold. 
Kasper stopper i bestyrelsen, når der er fundet en afløser. Han fortsætter i SEF 

bestyrelsen for minimum en 2-3 årig periode.  
Bestyrelsen fastholder den 17/9 i kalenderen som en mulig bestyrelsesdag. 
 

3. Plan som opfølgning på MUS v/John 
John fremlagde sin plan. 

Der nedsættes en følgegruppe – Rasmus og Claus 
 

4. Kompensationsopgørelse v/ Fin og John 

Kompleksiteten i dette område blev diskuteret. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en procedure til hvordan 

området fremadrettet håndteres. Gruppen består af Fin, Mogens, Rasmus og 
John. 
 

5. Budget 2022/2023 – sportsligt og administrativt v/Kim 
Godkendt. 

 
6. Budgetopfølgning v/Kim. Der er i relation til budgetopfølgningspunktet kommet 

et forslag om en mere systematisk brug af saldobalance fx på månedsbasis.  
Kim gennemgik den økonomiske situation, som ser fornuftig ud. For at kunne 
følge forbruget i den enkelte afdeling ønsker bestyrelsen sig, at der udarbejdes 

og udsendes en saldobalance pr. måned. 
SEF skylder pr. 23/8 HFK kr. 614.000,- og HFK-Tribune 1.595.000,-. 

 
7. SEF og økonomi i relation til HFK og HFK-T – genforhandling af moderklubaftale 

mv. 

Der er ikke noget nyt fra SEF. Claus har skriftligt gjort SEF opmærksom på, at 
vi har et hængeparti på dette område. 
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8. Status – kunstgræsprojekt v/ Claus 

Haderslev Kommune arbejder fortsat på, at realisere projektet. Der er ikke 
noget nyt fra SEF om deres engagement.  
 

9. Haderslev Cup - evaluering og økonomi. v/John 
Økonomi: Overskud kr. 332.505,-  

Evaluering. Henrik Lorentzen indkalder gruppeledere til et evalueringsmøde. 
 

10.Status på vores CSR projekter v/ Claus og John 

Udsat. 
 

11.Genbesættelse af Simons stilling v/Claus 
Der arbejdes på at vikardække Simons stilling indtil nytår. En evt. 
genbesættelse afhænger af den fremtidige økonomiske situation i HFK – ikke 

mindst genforhandlingen af moderklubaftalen. 
 

12.Ny formand for Pige-/Kvindeafdeling v/Claus 
BAS præsenterede sig selv. Velkommen til BAS vi glæder os til samarbejdet. 
 

13.Bordet rundt v/alle 
Helt overordnet er vi kommet godt i gang med efterårssæsonen. 

Børneafdelingen mangler trænercoach Simon.  
Hans Aage undersøger, om man kan genanvende kunstgræsset fra den 
eksisterende kunstgræsbane på den lille 20 x 40 multibane.  

John kikker på mobil grill-løsning med en trailer. 
BAS spurgte, om det var muligt, at købe en tuk tuk og fx omdanne den til en 

kaffevogn. Muligt inden for eget budget! 
Rasmus orienterede om et par disciplinærsager m.v.  

 
14.Evt. 

 


