
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 5. FEBRUAR 2003 

Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Mads Houman, Jørgen Henriksen, Kirste Dysted, Willy 
Nielsen og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Flemming Lynge Nielsen, Mie Nørby Larsen, Peter Eriksen, Jesper Henriksen og Poul Erik Rasmussen. 

Fraværende : Ingen 

 
0. Bankoudvalget. 

Fra bankoudvalget var mødt Tove og Jørgen Troelsen. 

De oplyste at antallet af gæster var faldet lidt fra år 2001 (6.612 personer) til år 2002 (6.533 personer) 
Hver gæst spiller for omkring kr. 200 pr. aften.  
Banko overfører årligt mellem 250-300.000 til støtteforeningen – hvilket er utroligt flot ! 

Udvalget efterlyser nye medlemmer – eller minimum nogle ”stand by-hjælpere” – til brug ved ferier eller  
sygdom. Drøftet om FogS eventuelt kunne bidrage med 3-4 ”stand by-hjælpere”. Det skal ikke nødvendigvis være 
bestyrelsen, men kunne jo blot være nogle af deres medlemmer. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Januar 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 

Dagsorden til mødet d.d.  
Under pkt. 6 åbent for tilføjelser skal drøftes : 
- Pasning af cafeteria ved rulleskøjteløb om lørdagen 
- Sognedag / Alsønderup Open 

 
2. Opsamling fra sidste møde. 

Ang. Pkt. 3. Enkelte afdelinger mangler at sende lister vedr. tilskud for aktiviteter til ULN. 

 
3. ¾ års regnskab. 

ULN udleverede regnskabet – udsendt særskilt til de fraværende. 
ULN kommenterede regnskabet med følgende: 
- Hovedafdelingen : Der er modtaget kr. 100.000 fra kommunen – disse er pt. ikke bogført. 
- Gymnastikafd.: Har haft en merindtægt i deres kontingent på kr. 20.000 
- Tennisafd.: Har et overskud på kr. 30.000. Afdelingen skal inden 01.04.03 lave et overslag til ULN på kommende 
arbejder så beløbet kan overføres til nyt regnskabsår. 

 
4. Fastsættelse af dato for møde i Haltidsudvalget. 

Haltidsudvalget består af repræsentanter fra de afdelinger der benytter hallen (fodbold, håndbold, gymnastik, badminton 
og rulleskøjter) 

Mødedato : Mandag den 10. Marts kl. 19.00 i Klubhuset. 
Repræsenteant fra hovedbestyrelsen : HA 
HA taler med MNL om datoen og sender bekræftelse til de øvrige deltagere. 



 
5. Årets Idrætslejr. 

Lejrleder: Hans-Christian Hæsum Pedersen 
Tidspunkt : Uge 26 (fra mandag den 23/6 til fredag den 27/6) 
Sted: Tarm Idrætscenter 

De enkelte afdelinger bedes drøfte ”lederemner” til næste møde i hovedbestyrelsen hvor punktet vil blive genoptaget. 

 
6. Åbent for tilføjelser. 

1. Cafeteria i februar og marts md. 2003. 

PW orienterede kort om den tidligere udsendte mail. 
På sigt skal rulleskøjteafd. selv stå for driften af såvel ”indgang” som ”salg i cafeteria”.  
I opstartfasen (denne sæson) er PW ansvarlig for vagtplanen. Pt. fungerer det ved hjælp fra frivillige forældre og hjælp 
fra hovedbestyrelsen. Enkelte dage i februar md. hvor PW havde problemer blev løst på mødet.  
I marts md. passes salget af gymnastikafdelingen.  
I hele opstartsfasen går overskuddet til håndboldafdelingen, da det er deres varer/lager. 

I den nye sæson vil overskuddet gå til rulleskøjteafdelingen selv, da de så selv har deres eget lager. 

Evaluering på rulleskøjteopstarten skal foretages inden sommerferien. 

2. Sognedag / Alsønderup Open 
ULN har været til møde i styregruppen hvor idrætsforeningen mangler at stille med en repræsentant. ULN deltager 
fremover. 

Dato for sognedagen 13. September 2003. 

Der er sendt brev ud til de forskellige afdelinger, erhvervsdrivene m.v. Tilbagemelding til arbejdsgruppen fra de 
forskellige afdelinger kan afleveres til ULN på næste hovedbestyrelsesmøde den 6. Marts 2003. 

Styregruppen efterlyser gerne et andet ”navn” til dagen. 

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

Formand:  
- HA modtager gerne stadig referater fra de enkelte afdelinger. 
- Der har været præmieoverrækkelse i Frederiksborg Hallen. Foreningen var repræsenteret med  

medlemmer fra fodbold og badminton. 
- HA har modtaget en foreningshåndbog fra Børn og Kultur, Hillerød kommune. 
- Indgået ejendomsvurdering på skydebanen (200 meter) på Rævegravevej 
- Indgået fornyet alkoholbevilling for de næste 8 år. 
- HA spurgte til hvor mange afdelinger der kører NET-bank. Der kommer nyt system pr. 6/2-03. 
- Foreningen er forespurgt fra børnehaven Rønnehuset, om de kunne benytte klubhuset på hverdage mellem kl. 9-14 i 
perioden 1/3-1/5 år 2004 som en form for udflytterbørnehave. Dette  
OK fra idrætsforeningens side – dog skal rengøringsaftaler efterfølgende aftales. 
- OBS til afdelingerne: Spørgeskemaundersøgelsen drøftes på næste hovedbestyrelsesmøde. 

Næstfm: Intet 

Sekr.: Intet 

Kasserer : Intet 



 
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : JH orienterede om en enkelt episode med bookingproblemer. Problemet blev løst mellem afdelingerne. 
Afdelingen har generalforsamling den 29. Marts kl. 17.00 

Skydning: Alt kører planmæssigt 
Der har været oversvømmelse i kælderlokalerne på den gl. skole i forbindelse med tøvejret efter det voldsomme snefald. 
Der er ingen materiel skade af større art. Dog skal der males på enkelte vægge med ny plasticmaling. Skydning taler 
med skolen om maling / forsikring. 

Kulsv.g. : HBR orienterede fra sidste møde.  
- ”mangelliste” fra sidste møde gennemgået. 
- Badmintons liste over reklamationer vedr. rengøring skal afleveres til HA seneres 19/2. 
- Anlægget i hallen skulle være ok. 
- HA deltager i næste møde. 

FogS : Intet. 

Fodbold: 
- Seniorerne har fået ny træner. 
- Afdelingen har bedt om ekstra tid til pigetræningen – ok med Winni. 
- Afdelingen indrykker annonce om træningstider i Hillerød Posten. 

Teater :  
Ledige pladser til forestillingen den 8/2 ellers fulde huse på alle forestillinger. 

Kontakt-37 :  
Deadline 7/2-03 

IT :  
PW orienterede om de enkelte afdelingers brug af hjemmesiderne 

Støttefor. : Intet 

Gymnastik: Intet 

Tennis : Intet fra Tennisudvalget – men MH har været til en spændende konference fra Kulturministeriet omkring 
overgreb og har der medbragt vores velkomstfolder. MH skal være konsulent i Ramløse. 

Byfest :  

- Ole Eskildsen er trådt ud af byfesten. Der mangler pt ny bestyrer til depotet. 
- Der afholdes afdelingsledermøde den 26. Marts 2003. 
- Køreplanen for loppekørsel gennemgået. JH har talt med Knud B. og eventuelle misforståelser er afklaret. 
- Byfestudvalget kører i uge 7. 
- HA udleverede instruktionsliste til enkelte afdelinger omkring loppekørsel. 

Banko : Intet 

Håndbold : 
- Dameholdet fører deres række 
- Har modtaget spilledatoer for kampe i næste sæson (03/04) KD medbringer disse til mødet i haltidsudvalget. 
- Mangler træner til de mindste børn i næste sæson. Udvalget arbejder på en løsning. 
- KD træder ud af håndboldudvalget ultimo marts 2003 

Ungdom : JH har haft kontakt til FogS m.h.t. fastelavnsfest den 1. Marts. 



Klubhus: Intet 

Cafeteria:  
- PW efterlyser babystole til cafeteriet 
- KD efterlyser mindre ting som div. skåle m.m. 
- ULN undersøger hvad forbruget på kr. 2.700 fra regnskabet er brugt til.  
- Der bevilges kr. 1.000 over cafeteriakontoen til indkøb af div. mangler. 
- ”Beskæftigelsesterapi” i form af foreskellige spil blev drøftet. Aftalt at det kan drøftes igen ved næste budgetlægning. 

HSI : 
- HA har talt med HSI omkring den tidligere omtalte bevilling af penge til Petanque baner. HSI drøfter sagen på ny. 
- Hvis de enkelte afdelinger har nogen anlægsønsker kan de medbringes på næste møde i hovedbestyrelsen, hvorefter 
HA vil viderebringe dem til HSI. 

Lokalråd:  
Det skal afholdes møde den 6/2-03. Intet sket siden sidst. 
Møde ”Velkommen til nytilflyttere” skulle være afholdt af lokalrådet i starten af året… i alt fald  
inden loppemarkedet. KD bringer dette videre på mødet. 

R.skøjter :  
- Lørdag den 1. feb. var der 93 gæster – Flot ! 
- Gennemsnitligt er der 60 personer pr. gang (pt. 200 noterede medlemmer) 
- PW har kontaktet Hillerød Posten som vii sende en fotograf. 
- PW har ansøgt Hillerød kommunes udviklingsfond om kr. 20.000… Afventer svar den 7. feb. 
- Køb af rulleskøjter skulle være ok den 15/2 – omkring 40 sæt. 

 
7. Eventuelt. 

HBR spurgte til hvor tit træner-lederlisten skulle uddeles, da der jævnligt var rettelser. Det blev aftalt at den skal lægges 
på hjemmesiden, så de enkelte afdelinger kan trække den ud efter behov. Rettelser skal dog stadig gå til HBR, da de 
også skal rettes i DGI. 

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 6 . Marts 2003 kl. 19.30. 

 
Mødet hævet kl. 22.30 
HBR 

 


