
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. JANUAR 2003 

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

Afbud fra : Kirsten Dysted, Ole Hansen og Poul Erik Rasmussen. 

Fraværende :Jesper Henriksen. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. December 2002 samt godkendelse af dagsorden. 

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

 
2. Opsamling fra sidste møde. 

Der blev talt lidt om glasskabene jfr. Pkt. 4: Glasskabe i Hallen. JH, KD og PW aftaler internt hvem der bruger hvilke 
skabe/opslagstavler i hallen. 

 
3. Medlemsopgørelser pr. 1. januar – hvor langt er vi. 

ULN laver indberetninger til DGI indenfor de næste par måneder. 
HBR har gennemgået databasen – men gennemgår den igen om en uges tid, når afdelingerne har tilrettet deres 
oplysninger. 

 
4. Åbent for tilføjelser. 

Intet 

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

Formand:  
- Foreningen har modtaget kr. 20.000 fra Nordtag’s Jubilæumsfest.Der er i alt arbejdet 164 timer. Betalingen er fordelt 
således : 
- Gymnastik Kr. 3.300 
- Fodbold Kr. 900 

- Håndbold Kr. 5.100 
- Teater Kr. 10.700 

Næstfm: Intet 

Sekr.: Intet 

Kasserer :  
10. Januar skal ULN have modtaget regnskaber fra de forskellige afdelinger. 
ULN bestiller nye kuverter og brevpapir. 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 



Badminton : Har ikke talt med udvalget omkring tidligere drøftet trænerproblematik. Næste møde er i den kommende 
uge. 

Skydning: Intet 

Kulsv.g. :  
- Har afholdt julemøde.  
- HBR deltager i næste møde den 22. januar. 
- JH har modtaget klager over manglende rengøring i baderummene. JH har bedt medlemmerne om en skriftlig 
redegørelse med nærmere angivelse af datoer og ”detaljer”. 

 
FogS : Har afholdt flot juletræsfest – dog færre fremmødte end tidligere. 

 
Fodbold: 
- Seniorerne starter på grusbaner januar/februar. 
- Indendørs fodboldstævne på hjemmebane afholdes søndag den 19. Januar. 
- 5 hold spiller på hjemmebane 
- Fodboldafdelingen sørger selv for cafeteriadriften 
- PW har talt med aftenholdene omkring ”cafeteriaadfærd”. 

 
Teater :  
- Er i fuld sving med forestillingen Frk. Nitouche 
- Er i gang med forberedelserne til afdelingens 25. års jubilæum næste år. Der er nedsat arbejdsudvalg. 

 

Kontakt-37 : 
- HA udsender revideret datoliste mht. deadlines. 
- Der bliver udgivet 8 numre i år 
- Bagsidesponsor har ikke ønsket at fortsætte sin annoncering – så ”pladsen” er ledig… hvis man skulle høre om nogen ! 

 
IT : Intet 

 
Støttefor. : Intet 

  

Gymnastik: 

- Holdene kører fint 
- Tur for trænere og bestyrelse den 18. Januar med tema : Teambuilding, ”hænger lidt” pga. frafald i tilmeldingerne 

 
Tennis : Skal den 9. Januar holde møde med DGI Frederiksborg Amt. 

 
Byfest : 
- Der afholdes møde om ca. 14 dage. 
- Kørselsrekrutering til loppekørsel gennemgået igen.  
- Ledige uger pt. uge 7 og 12. 
- Hver afdeling melder tilbage til Knud Brodersen, om hvem der kører, senest den 15. Januar 
- Køreplanene ser ud som følger: 
• Uge 6 - Håndbold 
• Uge 8 - Fodbold 
• Uge 9 - Badminton  



• Uge 10 - Gymnastik 
• Uge 11 - Skydning 
• Uge 13 - Teater 
• Uge 14 - Tennis 

 
Banko :  
- Fin tilslutning 
- Udvalget vil blive inviteret til næste HB-møde. 

 
Håndbold : Intet 

 
Ungdom :  
- Modtaget revideret udvalgsliste 
- Udvalget holder møde i uge 5 omkring fastelavn 
- Indlæg til kontakt skal afleveres/indsendes senest den 7. Februar 2003 

Klubhus:  
PW har aftalt møde med Coca-Cola i februar omkring den løbende drift af  
sodavandsautomaten. 

 
Cafeteria:  
- Udvalget har afsluttet det indledende arbejde. 
- FLN sørger for at ”ordensreglement” bliver ophængt. 
- De enkelte afdelinger efterlyser nøgler til Kulsviergårdens indgangsdøre (Udefra, indgang til cafeteriet og indgang til 
”køkkenet”) Medtages på mødet m. Kulsviergården den 22. januar. 

HSI :  
- HA deltager i formandsmøde den 9. Januar. Specielle punkter på dette møde er: 
- Specielle punkter på dette møde er : 
Hillerødprisen – til en enkelt idrætsudøver. 
Pædofili – HA medbringer vores velkomstbrochure  
- Vi har modtaget tilskud for kurser afholdt i år 2002 kr. 1.617,00 . HSI har set bort fra ansøgning omkring år 2000 og 
2001. 
- Midler til 2 petanque-baner i Alsønderup. 
- Mål : 3m bred x 30 m lang 
- HSI dækker ”kun” materialeudgiften. Resten skal foreningen selv betale ! 
- HA følger dette op på mødet den 9. Januar. 

Lokalråd: Intet 

 
R.skøjter :  
- Opstart va 4/1 – Ca. 60 tilmeldte sig – Flot ! 
- 29 personer lånte rulleskøjter 
- Fortsætter ar.. lørdag den 11/1 
- Såfremt muligehd for lån af rulleskøjter stopper efter 3 uger, skal der bruges minimum kr.15.000 til indkøb af nye. 
- HB besluttede at oprette en konto til Rulleskøjter med kr. 15.000. 

  

7. Eventuelt. 

Der aholdes Sognedag den 13. September 2003. Første møde i arbejdsgruppen er den 15/1-03. ULN deltager. 
HA arbejder stadig videre med generalforsamling den 17. Maj 2003. 



Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 5 . Februar 2003 kl. 19.30. 

Mødet hævet kl. 21.40 
HBR 

 


