
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. november 2002. 

Tilstede:  
Kirsten Dysted, Flemming Lynge, Mads Houman, Hans Asmussen, Peter Windum, Mie Nørby Larsen og Peter Eriksen 

Afbud:  
Helle Berg Rasmussen, Ulla Lund Nielsen, Poul-Erik Rasmussen, Jørgen Henriksen og Ole Hansen 

Fraværende:  
Elsebeth Riemann nåede ikke frem. 

 
1. Godkendelse af referat fra 3. oktober samt dagsorden 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2. Opsamling fra sidste møde 

Intet at bemærke. 

3. Tidsterminer 2003 for kontakt-37 

Tidsterminer uddelt og godkendt. 

4. Efterbehandling af spørgeskema til udvalg og trænere. 

Spørgeskemaer efterbehandles af Ulla Olsen. 

5. Indhold i velkomstmappe for trænere/instruktører. 

Der udarbejdes ikke en fælles velkomstmappe, men relevante oplysninger lægges på hjemmesiden. 

6. Ungdomsudvalgets fortsættelse. 

Dette punkt er udsat til næste møde. 

7. Rulleskøjtetiltag. 

Alle ydre rammer er i orden. Hallen siger OK og tilsagn om rulleskøjter er også i orden. Prøveperiode er december og 
januar. Programmet for december er lørdag den 7., 14. og 21. december 11:00-15:00. 
Der mangler hjælpere til at passe cafeteriet. Kirsten Dysted har lovet at hjælpe den 7 og 14. december. 

8. Arbejdskraft til privat fest på Kulsviergården. 

Alle forsøger at skaffe folk til at betjene ca. 400 gæster 29. og 30. november. Tilbagemelding til HAAS senest 14. 
november. 

9. Flytning af Hovedgeneralforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes måske i DGI byen. HAAS arbejder videre med arrangementet. 

10. Idrættens dag 17. og 24. januar – Indstillinger. 

Alle afdelinger har modtaget papirerne og sørger selv for tilmeldinger. 



11. Halvårsbalance 30. september. 

Punktet udsættes til næste møde. 

12. Åbent for tilføjelser. 

Intet. 

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

Formand: 
Amtsforeningen holder årsmøde 26. november 
Alkoholbevilling skal fornyes 

Næste møde 3. december, kl. 19:00 – DGI møder op. 
Opdatering af trænerlister sendes til Helle. 

Næstformand: 
Intet 

Sekretær: 
Intet 

Kasserer: 
Intet 

14.Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: 
Intet. 

Fodbold: 
Grusbane for juniorer arrangeret i Gadevang. 
Haft generalforsamling og fået ny bestyrelse. 
Et hold er indstillet til Idrættens dag. 
Pigefodbold startes op – træner søges. 

Gymnastik: 
Det kører der ud af. 

Håndbold: 
Fået ny kasserer og alt kontingent er kommet ind. 

Damernes A-hold har fået bevilliget penge til en træner – udvalget opfordrede pigerne til at samle et hold til ”tag-festen” 
se pkt. 8. 

Teater: 
Ungdomsteater har opført forestillingen ”Stjerneskud” og det gik godt. 

Tennis: 
Der trænger til nye brædder rundt om banen og nye net, skal undersøges om Hovedbestyrelsen, Kommunen eller 
Tennisafdelingen skal betale. 
Har holdt generalforsamling. 
Det nye tennis år bliver nok meget anderledes end tidligere år. 
”Velkommen i klubben” er sendt ud til alle medlemmer. 
Undersøger muligheder for kodelås til skur og baner. 

Kulsviergården: 
HAAS deltog i første møde, fremtidige møder deles ud. 



Samarbejdsmøde 19. november kl. 20.00, en fra hver afdeling der benytter hallen deltager i mødet 
Sognedag første weekend i september 2003, hvor der også skal planlægges diverse sportsaktiviter. 
Klager over at gulvet er beskidt og glat, således at man falder. 
Omklædningsrummene gøres ikke ordentligt rent.  
Vandet i brusere er for koldt. 

Kontakt-37: 
Deadline 15. november 
Ulla Olsen vil være behjælpelig med Kontakt-37. 

Forslag til loppe-kørsel kommer næste gang. 

Klubhus: 
Fodbold har afholdt fest, alt gik godt. 

IT: 
Referat fra 2000 og 2001 er nu på hjemmesiden. 
Flere afdelinger har ikke fået lavet hjemmeside. 
Der mangler input til sognekalenderen. 
Peter Windum har lavet et debatforum på hjemmesiden. 

Banko: 
Det går rigtig godt. Fra 1. juli til 30. september – kr. 144.000,- 

Cafeterieudvalg: 
Forslag til bordopsætning er udarbejdet. 
Der skal være nøgler til hvert køleskab. 
Der skal laves regler for brug af køkkenet. 
Behøver kr. 5.000,- til opstart af cafeteria, beløbet er hermed bevilliget. 

Lokalråd: 
Der kommer ny folder til februar. Rettelser skal være KD i hænde senest 25. november ellers bliver indlæggene ikke 
ændret i.f.t. den nuværende folder. 

15.Eventuelt. 

Mads Houman fortsætter med sine foredrag om pædofili. Skal holde foredrag i Roskilde amt. 

  

<i>Referat udarbejdet af Peter Eriksen 
11. november 2002</i> 

 


