
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. OKTOBER 2002 

 
Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Jørgen Henriksen, Mie Nørby Larsen og Helle Berg 
Rasmussen. 

Afbud fra : Poul Erik Rasmussen, Peter Eriksen, Kirsten Dysted, Ole Hansen og Mads Houman. 

Fraværende :Jesper Henriksen og Nels Asmussen. 

  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. September 2002 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 
Dagsorden til mødet d.d. godkendt. 

Elsebeth Riemann deltager ved næste møde i hovedbestyrelsen. 

 
2. Opsamling fra sidste møde. 

Jfr. Pkt. 4. Haltidsplan : Weekend haltiderne er på plads. Kopi er sendt til relevante modtagere. 

Jfr. Pkt. 11. Eventuelt : Brug Skolen’s pengekasse er afleveret til Lise Holm. 

 
3. Tidsterminer 2003 for Kontakt-37. 

Det blev besluttet at udvide fra 7 til 8 numre. 

PW og HA laver datoforslag som medtages og drøftes på næste møde. 

 
4. Spørgeskema til udvalg og trænere. 

PW har samlet de indsendte spørgsmål i et spørgeskema (vedlægges til de fraværende) 
PW tilretter teksten og layout. Endeligt resultat fremsendes på mail til HB’s medlemmer. 

ULN sender skemaet ud til de endelige modtagere. 

Vi besluttede at udlodde 2 gavekort på kr. 500,00 til en sportsforretning i Hillerød. 

Vedlagt referatet er en revideret udgave af træner-leder listen. Listen bedes ses igennem til næste møde, hvor 
eventuelle ”fejl og mangler” skal meddeles HBR 

 
5. Emner til velkomstmappe for trænere/instruktører. 

Punktet udskydes til næste møde. 

Hvad ”kan/skal” velkomstmappen indeholde. Hver afdeling skal på mødet have deres afdelings forslag/input med. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der herefter arbejder videre så ”mappen” kan være klar til foråret. 



 
6. Idrætslejr 2003 

Dato :  
Rykkes tilbage til første uge i skolernes sommerferie (uge 26….. fra 23-27 juni) 

Lejrleder:  
HA spørger Hans Christian Hæsum Pedersen 

Sted :  
Lejrlederen beslutter stedet i samråd med hovedbestyrelsen. 

Vi talte om at såfremt idrætslejren i år 2003 ej heller bliver afholdt kunne noget alternativt som ex. ”Idræts-skole på 
tværs af afdelingerne” i efterårsferien. 

 
7. Rulleskøjteafdeling 

PW orienterede om opstart/daglig gang i Ramløse Idrætsforening. Meget positivt. 
PW har talt med Niels, Kulsviergården. Han syntes det var en god idé, der evt kunne skabe lidt ”liv i hallen/foreningen” 

Tidspunkt : 
Kunne være lørdag fra 19-22 

Opstart :  
Rulleskøjter SKAL kunne lejes. PW har spurgt Ramløse om vi evt. kunne låne 50 sæt de første par gange.  
PW afventer svar. Der blev talt om evt. at personer fra Ramløse kunne være til stede de første par gange. 

Cafeteria : 
Dette skal ”afdelingen” selv stå for. 

Frivillige: 
PW tager stadig imod henvendelser. 

Hovedbestyrelsen besluttede at PW har frie hænder mht. opstart mv. – det kunne måske være en idé at inddrage 
ungdomsudvalget. 

 
8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Formand:  

-Vores konto i kontorland er ændret til 48 28 61 31 
-Indgået takkekort fra Ryle Sørensen i anledning af 80-års fødselsdag. 
-DGI’s formandsmøde på Kulsviergården mellem Nordsjællands idrætsforeninger er vel overstået. 
HA deltog. Under evalueringen m. de andre formænd kom gode idéer frem såsom: F.eks  
fodboldbanerne i Tikøb bliver i ”fritiden” brugt som golfbaner 
-HA vil stadig gerne have referater fra udvalgsmøderne i de enkelte afdelinger. 

Næstfm:  
Intet 

Sekr.: 
Intet 

Kasserer :  
Intet 



 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton :  
Afholder efterårsturnering lørdag den 12/10 

Skydning:  
Intet 

Kulsv.g. :  
-HBR uddelte referater fra Kulsviergårdens bestyrelsesmøder. HBR forsøger at få dem pr. mail  
fremover. 
-Kulsviergården har afholdt generalforsamling den 24/9. ULN deltog. 
-Vi besluttede at hovedbestyrelsens 4 medlemmer hver skal deltage 1 md. i Kulsviergårdens møder i stedet for PER 
-HA udleverede rengøringsplan til de berørte afdelinger. Denne gav et overblik over rengøringen i  
forhold til afsat ”tid” 

FogS :  
Intet 

Fodbold:  
-Indendørs er under opstart. 
-Glasskabet v. klubhuset trænger til en kærlig hånd. ULN arbejder m. sagen 
-1. holdet er rykket op i Serie 4 
-Generalforsamling afholdes onsdag den 23/10-02 kl. 19 i Klubhuset 
-Træningstider – og ledere er faldet på plads 
-Nyhedsbrev omkring træningsstart for årgang 97-98 er lavet og hængt op på relevante steder 

Teater :  
Intet 

Kontakt-37/ 
Internet :  
-HBR henter fremover Kontakt-37 hos Buwi-tryk og afleverer til Lillian Thomsen. 
-Ulla Olsen har gennemgået medlemsdatabasen for modtagere af postudsendte Kontakt-37 – TAK.  
Ved gennemgang af ”databasen” var 150 adresser ikke længere gældende. 
-Nu er det op til de enkelte afdelinger at vedligeholde ved hjælp af ”rediger person”. 
I alsønderup sogn er tilmeldt 1050 adresser. Iflg. Tidligere bestillinger har der ”kun” været bestilt  
943 stk… dette er rettet NU ! 
-HA har fået optaget foreningens hjemmeside som link på Hillerød kommunes hjemmeside. 
-PW arbejder på referatdelen til hjemmesiden – i skrivende stund er dette på plads ! 

Støttefor. :  
Intet 

Gymnastik: 
-Det går rigtigt godt. God indmelding på alle hold. 
-MNL efterlyser penge til redskaber. Afdelingen søger pt. puljer og fonde. 
-Hovedbestyrelsen gir et lån på kr. 30.000,- som tilbagebetales på senere aftalte vilkår, når tilskud  
fra puljer og fonde er undersøgt.  
-Musikanlæg i Hallen er ikke optimalt. MNL undersøger hvad anlæg der skal bruges - om et nyt  
anlæg evt. skal hænge på væggen. 
-HA tager kontakt til Kulsviergården når tilbud er indhentet. 
-MNL taler med Maibritt Pedersen, Kulsviergården om hylde til nuværende anlæg. 
-MNL søger om tilskud til teambuilding’s dag med DGI for trænere og hjælpere. Besluttet at  
midlerne skal findes i egen afdeling. 



Tennis :  
Intet 

Byfest :  
-Første møde afholdes i oktober md. 

Banko :  
Intet 

Håndbold : 
-Modtaget ansøgning om indkøb af bolde m.v. til minihåndbold kr. 5.000,-. Hovedbestyrelsen  
beslutter i stedet at løfte afdelingens budget fra kr. 20.000 til kr. 25.000 i stedet for at give et  
tilskud. 
-Afdelingen har fået et nyt udvalgsmedlem Pia Rugh Andersen som kasserer. 

Ungdom :  
HBR kontakter udvalgsmedlemmerne for at høre om de stadig ”er med” 

Klubhus:  
-ULN har modtaget de originale ”nøglelister ” fra Knud B. Uddelt på mødet og vedlægges referatet  
til de fraværende. Listerne skal opdateres og returneres til ULN. 
-HA har modtaget brev fra Knud B. Det henstilles at affaldet i form af medbragte dåser selv fjernes. 
-Knud B. undersøger muligheden for afhentning af yderligere skrald. 
-Cykelstativer ER bestilt. 
-Sodanvandsautomaten ER ”klar”. Mangler pt. indhold – afventer henvendelse fra Coca-Cola. 
-Knud B. har meddelt at den ene kaffemaskine er itu. Ok at Knud køber en ny. 

Cafeteria:  

JH orienterede : 
-FLN har lavet labels til køleskabene. 
-Rengøring af borde m.v. er bestilt hos Kulsviergården 
-Gulvtæppet i cafeteriet bli’r renset den 14/10-02 
-Opstillingen af bordene : Standardopstilling besluttes af vafeteriaudvalget. 
Nøgler :  
-Køleskabene har samme nøgle 
-Hvert udvalg vil få 5 nøgler til skydedøren v. cafeteriet. Tillid bliver herefter ”nøgleordet” 
Slikautomaten : 
-Der bli’r foretaget service på den. Såfremt den ikke kan laves skal Kulsviergården stille en ny til  
rådighed. 
-Fremtid : Kun 10,- poser 
-Opfyldning af automaten skal iflg. Aftalen ske fra Kulsviergårdens side 

HSI : 
-HA har været til formandsmøde den 1. Oktober 2002. 
-Idrætsforeningen har penge tilgode til 2 petanqe baner. Der skal laves et budget over udgifterne til  
HSI for at få frigivet midlerne. HA laver budget. Placering af banerne drøftes senere. 
-HSI har en pulje for tilskud til kurser for ledere/trænere. Ca. halvdelen af kursusudgiften betales af  
HSI, såfremt vi laver en ansøgning. ULN og HA laver opgørelse over afholdte kurser og laver  
ansøgning. 

Lokalråd:  
KD er valgt ind i stedet for PER 

 
10. Åbent for tilføjelser. 

Intet 



 
11. Eventuelt. 

Intet 

 
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 7 . November 2002 kl. 19.30. 

  

Mødet hævet kl. 22.40 
HBR 

 


