
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. SEPTEMBER 2003 

 
Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Mads Houman, Flemming Lynge Nielsen, Pia Andersen og 
Helle Berg Rasmussen. Mie Nørby Larsen mødte senere. 

Afbud fra : Ole Hansen, Poul Erik Rasmussen, Peter Eriksen og Hans-Erik Larsen 

  

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. August 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 
Dagsorden til mødet d.d. godkendt med notits om at punkt omkring omkostningsgodtgørelse medtages på  
næste møde. 

 
2. Week-end tider på Kulsviergården. 

I udkast pr. 22/8 er der et hængeparti vedr. den 16. November 2003. Badminton kan ikke komme til om søndagen. HA 
taler med HEL. 

Week-end tider påses færdige meget tidligere for næste sæson. 

 
3. Mere tid til fodboldpigerne på Kulsviergården. 

PW har talt med Gitte Ankersen, Badminton omkring indendørs træning til pigeholdet tirsdag eftermiddag… Pt er dette 
ikke muligt. HA drøfter problemstillingen med udvalget. 
Vi talte om at hovedbestyrelsen snarrest skal tage en snak om fordeling/prioritering af indendørstiderne til næste sæson. 

 
4. Det nye cafeteriaudvalg. 

FLN havde indkaldt til møde… ingen mødte. 
Håndbold har pt. ingen repræsentant idet pgl. er flyttet. Afdelingen leder efter ny repræsentant. 

PW efterlyser babystole til cafeteriet. 

 
5. Alsønderup Åben den 13. September 2003. 

INFO-avisen er udkommet.  
ULN undersøger hvor vores stand bliver placeret. Standen er åben fra kl. 10-13. 

 
6. Nedlæggelse af Ungdomsudvalget og efterfølgende omfordeling af deres opgaver. 

Ungdomsudvalget blev nedlagt. 
HA laver brev til udvalgets medlemmer. 

Fodboldafdelingen overtager arbejdet omkring underholdning til fastelavn. FogS er behjælpelige med div. indkøb af 
materialer m.v. 



 
7. Har bestyrelsen en målsætning for den kommende sæson (bl. Næste års idrætslejr og øvrige  
tiltag) 

Målsætning: 
Idrætslejr : 
-Ledere skal aftales inden jul, så ferien kan planlægges. 
-Lejr afholdes i uge 26 
-Udvalgene skal allerede nu lede efter ”emner” 
-5. januar 2004 drøftes idrætslejren igen i Hovedbestyrelsen 

Idrætsskadekursus : Relevant at tilbyde kurset igen. 

Hovedbestyrelsen vil i den kommende tid sætte focus på opfølgningen af vores målsætninger og visioner som bl.a. er 
beskrevet i vores folder ”Velkommen i klubben”. 
I Hovedbestyrelsen følger vi debatten i dagspressen vedr. et eventuelt kommende lovforslag, der gør foreninger og 
idrætsklubber pligtige til at indhente pædofiliattester på samtlige trænere og frivillige. Vi afventer en eventuel lovgivning, 
men starter forberedelse af retningslinier, så vi ikke står helt uforberedte, hvis loven kommer. 

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

Formand: 
- Idrættens dag (Unge på vej) i Frederiksborg hallen er den 16. Januar 2004. 
- ”Årets mestre” – Voksne – bliver den 23. Januar 2004. Materiale med indstillinger  
fremsendes i oktober til foreningerne. 
- Modtaget invitation til åbning af Brug skolen d.d. HA har meldt afbud på foreningens vegne. 
- Generalforsamling 5. Juni 2004 drøftet. 

Næstfm: Intet 

Sekr.: Mangler adresser på udvalg og trænere fra badminton. Husk KORREKT fødselsdato når i registrerer i 
medlemsdatabasen 

Kasserer : ULN orienterede om ”Foreningspakken” fordele og ulemper drøftet. Største ulempe var antallet af tilknyttede 
konti. 
Andet system omtalt. Tirusti. Dette kan dog ikke køres over nettet. 
Emnet drøftes på næste møde når ULN har undersøgt ”løse ender”. Fodboldafdelingen vil gerne være ”prøveklud” 

  

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : Intet. 

Fodbold:  
- Afdelingen siger ok for at mønttelefonen i klubhuset fjernes. 
- Generalforsamling er fastsat til uge 43. Dato udmeldes senere. 
- 2 trænere stopper. Afdelingen leder med lys og lygte. 
- Økonomi. PW orienterede om brev fra kassereren. Afdelingen har aftalt ny procedure. 
- Arbejder med nye montre til forsiden af klubhuset. 

Gymnastik: 
- Har haft tilmeldingsaften d.d. – det ser godt ud. 
- MNL nævnte problemer omkring træner til aerobic. 
- Efterlyser falckkasser til Kulsviergården og skolen. MNL indhenter tilbud og beslutter i samråd med  

ULN hvad der skal bestilles. 
- HA spurgte til ”lederturen”. Dato er fastsat til 8. november 2003. 



 
Håndbold : Er ikke startet endeligt… har rykket starttidspunktet. Dette skal huskes til næste sæson. 

 
Skydning: Intet 

 
Teater : 
- Næste forestilling til voksenteater bliver Farinelli 
- Afd. Ansøger om tilskud til ungdomsteaterets tur. Hovedbestyrelsen betaler 1/3. 
- Ønsker liste opsat i cafeteriet over hvornår cafeteriet er i brug. ULN taler med Kulsviergården  
omkring tidligere aftale om ophæng af kalender. 

 
Tennis :  
- Har holdt velbesøgt generalforsamling. 
- Har drøftet hvordan medlemmerne kan få lyst til at deltage i udmeldte aktiviteter. 

 
Rulleskøjter:  
- Sæsonstart 20. September 2003.  
- Nedsat afdeling :  
Kristen Dysted (cafeteria – indkøb m.v.) 
Inge Holding (vagtplaner) 
PW (andet + økonomi) 
- Opstartmøde afholdes 11. September 2003.  
- Nyhedsbrev er lavet til udsending til alle tidligere deltagere. Udlv. På mødet – fremsendes til  
fraværende. 

- Problemer omkring køleskabsplads er løst internt med gymnastikafdelingen. 
- Inge Holding repræsenterer Rulleskøjteafdelingen i hovedbestyrelsen. 
- ULN minder om at der skal laves bogføringsklader over udg/indt. 

 
Kulsv.g. :  
- ULN orienterede fra møde den 20. August 2003.  
- Kulsviergården har talt om et evt. ”besparelsesmøde” med idrætsforeningen (rengøring imellem  
aktiviteterne, lukning om aftenen, lysfølere i hallen). Vi afventer invitationen. 
- Hjemmeside : Kulsviergaarden.dk er i gang. 

 
Kontakt-37 : Deadline 19. September 2003. 

 
Byfest : Ny formand. Rasmus Mortensen 

 
Klubhus:  
- PW efterlyser tilbagemelding på indbrud omkring billardballer. Ok at afdelingen køber nye og  
sender regningen til ULN. 
- Nye børster er indkøbt og skal sættes op. Opgaven er fodboldafdelingens. 
- Colaautomaten er tømt og vil blive afhentet. 

 
FogS : Intet. 

 
IT : Intet 



 
Banko : Modtaget invitation til frokost den 18. Oktober 2003. HBR deltager 

 
HSI : Intet. 

 
Støttefor. : Møde onsdag den 17. September på Kulsivergården. HA, ULN og HBR deltager. 

 
Cafeteria: Se pkt. 4 

 

Lokalråd: HA stiller op i stedet for Kirsten Dysted ved næste generalforsamling den 9. oktober 2003.  
HA’s mærkesager vil blive: Fælles sogneblad og INFO-møder for tilflyttere. 

10. Eventuelt. 

HA har problem omkring mødet den 3. Februar 2004. Mødet flyttes derfor til torsdag den 5. februar 2004 kl. 19.30. 

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 1. Oktober 2003 kl. 19.30. 

Mødet hævet kl. 22.25 
HBR 

  

 


