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19. januar 2023, kl. 17.00 

 
HFK Klublokale 2  
 

 

Referat 
 
Kl. 17.00 dvs. for ud for det egentlige bestyrelsesmøde kommer formanden for SEF 
Søren Davidsen på besøg og giver et indblik i SEF visioner og fremtidigt samarbejde 

mellem SEF og HFK. 
Søren Davidsen gav et indblik i SEF vision og handleplaner for de næste par år. God 

dialog efterfølgende. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Bestyrelsen internt.  
Ingen forhold til drøftelse. 

 
3. Budgetopfølgning v/Kim. 

Alt ser godt ud. 

 
4. Økonomisk råderum v/Kim 

Kim gav en fyldestgørende orientering om økonomien i HFK.  
 

5. Genforhandling af moderklubaftale, overdragelse af opgaver mv. v/ Claus 

Intet nyt. 
 

6. 5 baneprojektet v/ Claus 
Projektet blev gennemgået. Bane 3 og 4 bliver eksklusivt SEF baner. Resten af 

området bliver lagt i kunstgræs. Der anlægges 3 baner, der hvor volden og den 
eksisterende kunstgræsbane er placeret. Umiddelbart ved siden af bane 3 og 4 
placeres SEFs kunstgræsbane vinkelret på Stadionvej. De 2 sidste kommunale 

kunstgræsbaner placeres længst mod øst over mod ridehallen med 
længderetningen ud mod Stadionvej jf. Kurt Bechs skitse, som er vedlagt som 

bilag.  
 

7. Haderslev Cup 2023 v/Henrik 

Der mangler tilmeldinger til HFK hold. Kontakt gerne Henrik. 
 

8. Klubhus satellit – Albani fonden v/ Mogens 
Udsat. 
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9. Orientering af genbesættelse af stillinger på kontoret v/Claus og 

Henrik. 
Det blev efter en grundig gennemgang af de økonomiske konsekvenser 
besluttet at der etableres et HFK med 4,5 årsværk. Dvs. med genbesættelse af 

en ½ stilling frivilligheds- og eventkoordinator og en fuldtidsstilling som 
trænercoach/børneudviklingstræner og Udviklingskonsulent.  

 
10. Klubfest 25/3 – status v/ Claus 

Husk at tilskynde til at der kommer mange frivillige trænere og ledere til festen. 

Husk indstilling af kandidater til HFK 3 priser. Senest 1. marts 2023. 
 

 
11.Bestyrelsesseminar 4/2-2022 indhold og form v/ Claus 

Kort orientering -  der kommer program ud uge før seminaret. 

 
12. Bordet rundt v/alle 

Bestyrelsen godkendte, at der indhentes børneattester på alle nyansatte 
trænere. På øvrige trænere indhentes børneattester hvert tredje år. 
 

Der arbejdes på at etablere lys på bane 10 og 11.  
 

13. Evt. 
 


