
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. MARTS 2003 

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

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

Fraværende :Jesper Henriksen 

  

1.Godkendelse af referat fra mødet den 5. Februar 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 

Dagsorden til mødet d.d. godkendt. 

 
2.Opsamling fra sidste møde. 

Supplement til sidste referat under punkt 6.2.Sognedag - Tilbagemeldinger til ULN fra forskellige afdelinger: 

-Tennis : har talt om forskellige aktiviteter og lege omkring tennisbanernes arealer.  
Ideer til udvalget:  
Evt. en T-shirt med logo 
Nyt navn : Alsønderup Åben 

-Fodbold : På selve dagen er der hjemmekampe både for 1. og 2. holdet, så der er fri adgang for tilskuere. 

-Gymnastik : Intet pt. 

-Badminton : Intet pt. 

-Hovedbest.: Evt. oprette en PR-stand for idrætsforeningen 

-Evt. efterfølgende tilbagemeldinger til ULN senest den 20/3. 

-OBS !!!! DENNE WEEKEND (13-14 September) MÅ DER IKKE LÆGGES KAMPE I HALLEN !!!! 

  

3.Hovedafdelingens budget 2003/2004. 

ULN gennemgik budgettet – udsendt særskilt til de fraværende. 
Budgetskemaer til enkelte afdelinger udsendes efter mødet i Haltidsudvalget. 
Skemaer skal retur til ULN SENEST LØRDAG DEN 29/3-03. 

 
4.Anlægsønsker til de kommende år (brev vedlagt). 

Foreningen har tidligere stået på liste hos HSI med ønske om at få udbygget klubhuset med kr. 1. mio. Dette ønske er 
ikke relevant, da den samlede pulje hos HSI er på netop kr. 1. mio. 

PW fremkommer med ønske om rum til opbevaring af bolde m.m. og vil formulere en skriftlig indstilling. 



Ansøgninger til HA senest 30/3-03. 

  

5. Årets Idrætslejr. Lederemner m.m. 

Fodbold repræsenteres af Hans-Christian Hæsum Pedersen 

Punktet vil blive genoptaget på næste møde. 

 
6. Åbent for tilføjelser. 

Intet 

 
7.Spørgeskema undersøgelsen – tilbagemeldinger fra udvalgene. 

Skemaet havde været drøftet i de forskellige afdelinger. De kunne nikke genkendende til konklusionerne. Tennis tilføjede 
at der var stor interesse for en generalforsamling sammenholdt med et socialt arrangement. 

EKS. på kommende generalforsamling. 
- Skriftlig beretning udsendes med ex. Kontakt-37 (hvad er der sket) 
- Mundtlig beretning på dagen (visioner) 
- Orientering fra kasserer 
- Efterfølgende udflugt – socialt arrangement 

Udvalgene må gerne reklamere for dagen : Lørdag den 17. Maj 2003 

HA laver indlæg/invitation til kontakt-37 

Pris : Samme pris for udvalgsmedlemmer og almindelige medlemmer kr. 175,00 

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

Formand:  
- Takkekort fra Ulla og Børge Olsen - sølvbryllup. 
- Takkekort fra Nordtag. 
- Indgået kursuskataloger fra DGI 2003. HA bestiller ekstra eksemplarer. 
- Indgået opgørelse over rengøringstilskud fra Hillerød kommune for år 2003 Kr. 26.670,00. 

 
Næstfm: Intet 

Sekr.: Intet 

Kasserer : Drøftet på sidste møde hvad kr. 2.700,00 fra cafeteriaudvalget var brugt til. Kr. 2.100 brugt til 
rengøringsartikler. Endvidere indkøbt julepynt og isposer. 

  

9.Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton :Afdelingen har generalforsamling den 29. Marts kl. 17.00 umiddelbart efter afholdelse af 
klubmesterskaberne. 



 
Skydning: Intet 

 
Kulsv.g. : Rettelse til tidligere møde: Daglig kontakt sker til Majbritt…ALT andet til Winni.  
- Rullegardiner i døren bliver udskiftet med folie. 
- Der kommer seddel op i omklædningsrummene om hvornår der sidst er gjort rent. 
- Ovenstående rengøringsmeddelelser ønskes også opsat i Hallen. 
- HA har modtaget seddel over arbejder der forventes afsluttet inden 18/3. kopi vedlægges referatet. 

FogS : Fastelavnsfesten omtalt. 150 Børn og 130 Voksne var mødt op. Vi talte om Ungdomsudvalgets engagement i 
festen. HBR taler med udvalget omkring fastelavn og udvalgets opgaver generelt. 

Fodbold:  
- Fra 1. April er det muligt at træne udendørs. Trænerne vælger selv opstartsdato. 
- Afdelingen mangler hjælpetrænere. Specielt til pigeholdet – men også til andre hold !!! 
- Fodbold har tjent kr. 1.500 for pasning af cafeteria ved DGI-stævne. 
- Det går fremad med sponsering. 
- Foreningen deltager i år med 3 hold i årets Tivolicup. 

Teater : Intet 

Kontakt-37 :Kulsviergården har booket bagsiden til reklame. 

IT : Intet 

Støttefor. : Kr. 604.000 er overskuddet pr. 30/6-02. Regnskabet er revideret. Ingen ændringer siden sidst udsendte 
eksemplar. HA godkendte regnskabet. 

Gymnastik: 
Gymnastikopvisningen er på plads.  
Trænere til næste sæson er ligeledes på plads. 

  

Tennis :MH er blevet officiel foreningsvejleder med henblik på samværspolitikker og forebyggelsespolitikker. 

Afdelingens opsparede midler har været drøftet på møde i udvalget. Følgende ønsker fremkom: 

- Købe ny grill 
- Nyt låsesystem – mange nøgler i omløb hos tidligere medlemmer.  

MH indhenter tilbud på følgende: 
Nye cylindre til hoveddør i klubhuset (2 ens) 
Cylinder til klublokat fjernes 
Evt. ny cylinder til boldrummet (fodbold) 
Nyt låsesystem til tennisbanerne 
Ny pumpe til vand til banerne 
- Nyt glasskab + idé-kasse 
- Ønske om on-line bookingsystem til tennisbanerne så der både kan bookes hjemmefra og på stedet. 
Forespurgte om brug af område af vinduet til mødelokalet til on-linesystemet. Godkendt. 

 
Byfest : 
- Loppebilen er ude og køre. 
- Knud B. manglede tilbagemeldinger fra tennis og teater. HA kontakter Knud B. 
- Mangler folk til kørsel i ugerne 15,17 og 18. 



Banko : Det går godt. 

Håndbold : Intet 

Ungdom : Intet 

Klubhus: Intet 

Cafeteria: 
- Udvalget er ”nedlagt”. Deres opgave var at ”overføre” cafeteriet fra Kulsviergården til foregningens eget regi. 
- Der er utilfredshed med udsmykning eller mangel på samme. 
- Vi talte om behovet for et internt cafeteriaudvalg bestående af 1 person fra hver afdeling. Vi forsøger at nedsætte et 
udvalg på næste møde. 

HSI : Intet 

Lokalråd: Intet 

R.skøjter : 
- Omkring 300 medlemmer. 
- Gennemsnitligt er der 60-80 personer pr. gang  
- Afdelingen har fået egne rulleskøjter. Stativ til opbevaring kommer lørdag den 8/3 
- Lørdag den 8/3 kommer en repræsentant fra Danmarks Rulleskøjteunion på besøg 
- Kulsviergården har modtaget afbud fra et planlagt arr. Så det er nu også muligt at løbe på rulleskøjter den 5/4. Datoer 
er indlagt på hjemmesiden. 
- PW har ansøgt om støtte div. steder fra DGI Amtsbladet. Afventer svar i april-maj måned. 

 
10.Eventuelt. 

Intet 

 
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 2 . April 2003 kl. 19.30. 

 
Mødet hævet kl. 22.15 
HBR 

 


