
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2001 

 
Til stede: Poul Erik Rasmussen, Hans Asmussen, Mie Nørby Larsen, Hans Christian Hæsum Petersen, Mads Hovmann, 
Nels Asmussen, Peter Windum, Flemming Lynge Nielsen , Kirsten Dysted og Ulla Lund Nielsen 

Afbud fra: Gitte Siezing og Ole Hansen 

Fraværende: Jørgen Henriksen 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 3. September 2001 samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt med bemærkning om at de nye vedtægter for Kulsviergården betyder et årligt kontingent på 75 kr. 
for medlemmer samt et indmeldelsesgebyr på 75 kr. Tidligere anpartsbeviser ombyttes til indmeldelsesgebyr. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på beslutninger samt eventuelle ”visioner” 

Nyt låsesystem til klubhuset er ikke afklaret endnu. 

 
3. Internet 

PW mangler stadig tilbagemelding fra hjemmesideansvarlige fra håndboldafdelingen og skydeafdelingen. 

Lokalrådet har kritiseret at idrætsforeningen ikke har valgt at ligge direkte på deres hjemmeside, men der var enighed 
om at man ikke var interesseret i dette, men kun have et link på hjemmesiden. 

4. Nedsættelse af udvalg om IFO 

Det blev vedtaget at GSH, ULN og MNL deltager i udvalget sammen med skolen og klubben. Der rekvireres materiale fra 
Børn og Kultur på de tiltag der er i gang i kommunen. 

Fodboldafdelingen kan have behov for at låne skolebussen til forskellige arrangementer. ULN undersøger hvad der 
kræves af kørekort for at køre bussen. 

5. Velkomstfolder A.S.G. & I. 

Der er stadig enkelte afdelinger der ikke har behandlet folderen. De opfordres kraftigt til at få behandlet denne inden 
næste hovedbestyrelsesmøde. 

6. DGI - informationsmøde 

Det er forgæves forsøgt at få en aftale i stand med DGI. Der arbejdes videre med sagen. 

7. Meddelelser for formand, næstformand, kasserer og sekretær 

Juletræsudvalget har fået tilsagn om at idrætsforeningen ønsker at de skal fortsætte, der afventes et budgetforslag. 
HA foreslår at et eventuelt underskud tages direkte fra Støtteforeningen. 

Der er lavet udkast til Kontakt37 om lokalsamfundskonferencen, som kommer i næste udgave. 



Der er lavet lys på halvdelen af den nye lysbane, og entreprenøren er blevet bedt om at lave interimistisk lys på resten. 
Det har vist sig at kommunen mangler penge til dræning af banen, men borgmesteren har efterfølgende lovet at banen 
nok skal blive drænet efter den 15. Oktober 2001. 

Der har været generalforsamling i Lokalrådet, hvor forslag til nye vedtægtsændringer blev foreslået. De fleste af 
ændringerne blev dog udeladt igen. 

Der er kommet et tilbud fra Nebbegård om indtjening af penge ved fældning af juletræer. Dette har ingen interesse for 
foreningen. 

8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Kulsviergården: 

Der har været afholdt generalforsamling hvor der blev vedtaget vedtægtsændringer som blandt betyder at bestyrelsens 
antal er nedsat til 6 personer. Samtidig blev der vedtaget nye vedtægter for kontingentsbetaling (se punkt 1). Der blev 
på generalforsamlingen rejst tvivl om lovligheden af ændringerne, som kan betyde at der skal indkaldes til ny 
ekstraordinær generalforsamling. 

Fodbold: 
Formanden er vendt tilbage. 
Afdelingen har haft et drengehold med til landsmesterskaberne i DGI, hvor de opnåede en 5. Plads. 
Der holdes generalforsamling den 23. Oktober 2001, kl. 19.00. 
Busskurene på kampbanen er blevet malet blå og hvide. 
Indendørssæsonen starter op i uge 42. 
Man mangler en seniortræner til næste sæson. 

Teater: 
Der er planlagt 2 sangaftener i oktober måned. 
Der er allerede solgt ca. 600 billetter til Esther til diverse foreninger. 

Kontakt37: 
Deadlines for Kontakt37 udleveret på mødet. Det overvejes om februarudgaven kan udskydes. Dette drøftes på næste 
møde. 
PW orienterede om at ca. 95 % af stoffet til sidste blad var leveret elektronisk. 
Kontakt37 er kommet med på hjemmesiden. 

Gymnastik: 
Er kommet godt i gang med sæsonen med masser af medlemmer. Der er dog nogle problemer med at instruktører og 
hjælpeinstruktører. 
Nogle trænere har spurgt om rimeligheden i at de skal betale for deres børn i forbindelse med deltagelse på fælles hold. 
Der er i hovedbestyrelsen enighed om at det alene er den enkelte afdeling der træffer beslutninger om dette, hvis man 
kan holde det indenfor deres budgetter. 

Tennis: 
Har holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne blev fordelt som tidligere. 

Håndbold: 
Afdelingen har ingen børnehold i år på grund af manglende tilslutning. 
Afdelingen har ikke længere brug for hallen torsdag aften. Der holdes hurtigst muligt et møde mellem håndbold, 
fodbold, gymnastik og badminton for en afklaring af, hvordan denne tid skal benyttes. 

9. Åbent for tilføjelser. 

Intet. 

10. Eventuelt 



Der holdes valgflæskmøde på Kulsviergården den 24. Oktober 2001. 

 


