
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 10. MARTS 2004 KL. 19.30 

 
Tilstede : Hans Asmussen, Inge Holding, Pia Andersen, Mie Nørby Larsen, Ole Hansen, Peter Windum, Ulla Lund Nielsen, 
Mads Houman og Helle Berg Rasmussen . 

Afbud fra : Flemming Lynge Nielsen, Peter Eriksen og Jørgen Sommer, 

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

Referat af den 5. februar 2004 samt dagsorden blev godkendt. 

 
2. Budget 2004/2005 for Hovedafdelingen. 

ULN uddelte og gennemgik budget. 
Budgettet viste et samlet overskud på kr. 144.800,00 som kan bruges af afdelingerne. 

Afdelingernes budgetter SKAL til ULN senest tirsdag den 30/3-04. 

3. Bestilling af fleecetrøjer. Mangl. Bestilling fra Skydning, Teater, Mandagsbanko, FogS og Idrætslejr. Suppleanter til alle 
udvalg ? 

Prøvetrøjer fra samme firma som sidst blev diskuteret…både mht. pris og udseende. De var ikke specielt tiltalende så PW 
undersøger nu med Sportsmaster. 

Genoptages på næste møde. 

 
4. Nyt medlem til styregruppen i Alsønderup Åben. 

HA er valgt som nyt medlem til afløsning af ULN. 

 
5. Tryk af ny ASGI-folder. 

Nuværende folder fra november 2003 er tilrettet. 

Der skal trykkes 1000 stk. 
Det undersøges stadig hvor den skal trykkes mht. priser. 

 
6. Redningsberedskab i fbm. Arrangementer. 

HA orienterede omkring møde i HSI, hvor vicebrandinspektør Morten Skov fortalte om Hillerød kommunes ajourførte 
beredskabsplan for arrangementer. 

For idrætsforeningen er det specielt mht. ”net-arrangementet”. Ved arrangementer m. overnatning skal der udfyldes et 
skema til beredskabstjenesten 6 dage før afholdelse. 

HA har informeret Alsønderup Fester ved skrivelse omkring større dagsarrangementer. 

Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside www.hillerod.dk under Service til dig – redningsberedskab. 

http://www.hillerod.dk/


 
7. Ansøgning om sponsortilskud fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening. 

Der ansøges om sponsortilskud i forbindelse med udarbejdelse af et klubblad (Lokalhistorie midt i Nordsjælland) 
Der ansøges om kr. 1000,00 fra Støtteforeningen. 

Hovedbestyrelsen tiltræder, at der via Støtteforeningen bevilges tilskud på kr. 1.000,00. 

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

Formand:  
-DGI på landsplan arbejder med aktiviteter for persongruppen 50+. HA undersøger nærmere. 

-Der er møde i Haltidsudvalget onsdag den 21/4 kl. 19 i Klubhuset. 
-Skriftlig beretning til generalforsamlingen, fra hver afdeling, i lighed med sidste år (ca. 10 linier), skal afleveres til HA 
senest tirsdag den 13/4. 

Næstfm: Intet 

Sekretær : Intet 

Kasserer: Intet 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: Intet 

Fodbold:  
-Har fået pristilbud på nyt glasskab. Kr. 14.000. Hovedbestyrelsen tilbyder at betale for materialerne. Arbejdslønnen må 
betales af fodboldafdelingen. PW går tilbage til udvalget. 
-PW spurgte til hegnet foran klubhuset. ULN taler m. Knud Brodersen & Teknisk forvaltning. 
-Støvlebørste. ULN skaffer børsten. Afdelingen laver selv kassen den skal side i. 
-Efterlyser førstehjælpskasse. Aftalt at Tennisafdelingen flytter deres ind – så afdelingerne deler kassen. 
-Afdelingen har afholdt trænermøde. 
-PW forespurgte til ukønnede træneres godtgørelse. Det blev besluttet at den enkelte afdeling bestemmer hvordan de 
udbetaler til trænerne. Blanketter m.v. ligger på vores hjemmeside. 
-Afdelingen har lavet ny indmeldelsesblanket til inspiration for de andre afdelinger. 
-Afdelingen har indgået kontrakt med Sportsmaster. Aftalen indebærer en klubaften for trænere i forretningen efter 
lukketid. 

Gymnastik:  
-Der afholdes gymnastikopvisning søndag den 21/3 kl. 14.00. 
-Springholdene vil gerne lave sommergymnastik i Hallen om onsdagen fra kl. 18.30 – 20.00 ca. 8-10 gange i månederne 
april-maj. Badminton spiller i april md. Gymnastik kunne måske flytte til tirsdage i samme tidsrum frem til 11/5. MNL 
undersøger med Winni. 
-MNL forespurgte om dækning af udgifter til nyt kursus for afdelingens trænere og bestyrelsesmedlemmer kr. 985,00 pr. 
person. Aftalt at udgiften skal indsættes i afdelingens eget budget for næste sæson. 
-Der afholdes generalforsamling i klubhuset tirsdag den 20/4. 

Håndbold:  
-Der afholdes generalforsamling torsdag den 18/3 i Cafeteriet. 
-Børneholdet stopper pga. manglende fremmøde i denne sæson. 
-Der er chancer for at 1. holdet rykker ned. 1 holdets træner stopper m. udgangen af denne sæson. 

Skydning:  
-Der afholdes generalforsamling tirsdag den 6/4 på 50m-banen. 



 
Teater:  
-Afholder jubilæumsfest lørdag den 27/3-04. 

 
Tennis:  
-Afdelingen sender program ud om 2-3 uger. 
-Der er vedtaget kontingentforhøjelser for seniorer for første gang siden 1983. 

 
Rulleskøjter:  
-Nu 460 medlemmer 
-Afdelingen har lavet medhjælpertrøjer – Flotte 
-Afdelingen har indgået aftale med Sportspartner i Værløse omkring køb af rulleskøjter til medlemmerne. 

 
Kulsviergården: 
-Har afholdt møde den 18/2. Ref. Er udsendt. 
-Tidligere omtalt ur i Hallen ses ikke at være opsat endnu. 

 
Kontakt 37: Intet 

 
Byfestudvalg:  
-Håndboldafdeling oplyser at det er tungt at køre loppekørsel, da både udvalg og spillere består af kvinder. Vi talte om at 
vi evt. næste år skulle gå sammen 2 afdelinger ad gangen ex. Fodbold og håndbold så der både kunne være mænd og 
kvinder med på turene. 
-HA har fået 12 svar på udsendte breve omkring loppekørsel. 

 
Klubhus: ULN har modtaget regning for betaling af pumpe v. Klubhuset. 

 
FogS:  
-Har problemer omkring afholdelse af Sct. Hans. HA kontakter Ole Caspersen (formand for grundejerforeningen, 
Lyngbakken) 
-Har i samarbejde m. Fodboldafdelingen afholdt fastelavn. Flot fremmøde. 

 
IT:  
-Foreningspakken. Fodboldafdelingen medlemmer er registreret. Næste punkt er oprettelse af de forskellige hold. 

-Der arbejdes med en ny hjemmeside. Hvordan får vi flere besøgende. Evt. nogle konkurrencer. Afdelingerne skal tænke 
over forskellige gevinster. 
-Ny ”Net-weekend” er under udarbejdelse. Evt. afholdelse i Cafeteriet. PW kontakter Winni. 

Cafeteria:  
-Der kom et forslag til udvalget om de forskellige brochurer som modtages i de forskellige bestyrelser kan lægges et 
sted i Cafeteriet. Hver afdeling skal så have ansvaret for oprydning i egne fremlagte materialer. 
-Forslaget omkring rygepolitik i Cafeteriet er ikke positivt modtaget. Problematikken drøftet ! 
-Fordeling af udgifter til ting der går i stykker af nuværende og fremtidigt indkøb diskuteret. Genoptages på næste 
møde. 

 
Lokalrådet: Der arbejdes ikke med udbygning mellem Alsønderup og Tulstrup. 

 
Banko: Intet 



HSI : Generalforsamling onsdag den 14/4 

Støttefor.: Intet 

 
10. Eventuelt. 

Intet 

Mødet hævet kl. 22.20 
Helle Berg Rasmussen 

  

  

 


