
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 1.APRIL 2004 KL. 19.30 

Tilstede : Hans Asmussen, Inge Holding, Pia Andersen, Peter Windum, Peter Eriksen, Jørgen Sommer, Ulla Lund Nielsen, 
Mads Houman og Helle Berg Rasmussen. 
Mie Nørby Larsen og Flemming Lynge Nielsen mødte senere. 

Afbud fra : Ole Hansen 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. Marts samt nærværende dagsorden. 

Referat af den 10. marts 2004 godkendt med bemærkning ang. Pkt. 9. under Lokalrådet: Der arbejdes IKKE med 
udbygning mellem Alsønderup og Tulstrup. 

Dagsorden til dette møde blev godkendt. 

 
2. Budget 2004/2005 for afdelingerne. 

ULN uddelte budget. 

Ud fra afdelingernes ønsker giver budgettet et underskud på kr. 6.225,00.  
Der mangler udgift på et skab fra badmintonafdelingen – men prisen er ikke kendt ved udarbejdelse af budgettet. 
Udgifter vedr. Rulleskøjter er fortsat placeret under Hovedafdelingen. 

Budgettet godkendt. 

 
3. Bestilling af fleecetrøjer. 

PW havde ny model med fra Sportsmaster. Pris i alt inkl. Hvidt tryk ca kr. 21.000. 
Størrelser passer med tidligere udleverede. 

Aftalt at PW bestiller. 

 
4. Pokalemner, hæderstegn og æresmedlemmer. 

Emner drøftet. 
Indstillinger skal afleveres til HA ved næste møde 
HBR indsamler nuværende pokaler og får dem graveret. 

 
5. Generalforsamling. Planlægning, herunder emner til hovedbestyrelsen. 

HA har udsendt mail med indbydelse til sponsorer og bestyrelsesmedlemmer. Det er herefter op til den enkelte afdeling 
at videreformidle dette. 

Deadline for aflevering af skriftlig beretning til HA er 13. april. 
HA undersøger dirigent”emner”. 

Tilmeldinger kan ske på nettet. PW tjekker omkring bekræftelse til de tilmeldte. 

Vedr. Valg : 
PE stopper 
PER stopper 



Vi mangler altså et medlem og en suppleant. Drøftes i afdelingerne og genoptages på næste møde, hvor hver afdeling 
kommer med forslag. 

HA har besluttet at stoppe i 2005. Fremtiden efter HA’s beslutning drøftet. 

 
6. Hvilke grupper skal fortsat have tilsendt Kontakt-37. 

Der er sendt brev ud til ALLE medlemmer, trænere samt bestyrelsesmedlemmer der ikke er bosiddende i sognet. 

Beslutning: 
Bestyrelsesmedlemmer, trænere/ledere og hjælpetrænere der bor udenbys skal gratis have tilsendt Kontakt-37. 
Aktive medlemmer skal selv betale v. indmeldelse i FogS. 

PW oplyste at fra næste udsendelse af Kontakt-37 vil dette være at finde på hjemmesiden. 

 
7. Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver i fbm. Alsønderup Fester. 

Idrætsforeningen og Kulsviergården har påtaget sig følgende: 
-Oprydning efter banko torsdag og fredag 
-Klargøre salen/hallen til lørdag aften 
-Oprydning søndag formiddag 

HA skaffer liste over hvilke dage Kulsviergården stiller folk og hvilke dage Idrætsforeningen skal stille folk. 

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

Formand: Intet 
Næstfm: Intet 
Sekretær : Intet 
Kasserer: Intet 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton:  
-Der havde været utilfredshed med baneudlejning v. fastelavn, hvor afdelingen ikke havde fået informeret lejerne. 
Afdelingen er OBS på lørdagen næste år. 
-Afdelingen har ønske om en ekstra kolonne på kalenderen om hvilke afdelinger der bliver berørt af arrangementer i 

hallen. 
-Holder generalforsamling den 24. April. 

  

Fodbold:  
-Der er rigtig mange seniorer til træning hver uge og afdelingen har flere ungdomshold end tidligere. 
-Mangelvare : Sponsorer 
-Der er kommet nye armaturer til lamperne på banerne. 
-Afdelingen har udbetalt trænergodtgørelse til alle trænerne. 
-Der har været spørgsmål fra trænerne om adgang til kaffemaskinen i klubhuset. Drøftet problematikken omkring 
aflåsning af køkkenet. PW kontakter Knud Brodersen om en løsning m. evt. aflåsning af køleskabene samt en aftale om 
at brugerne selv står for rengøringen. 
-Der er nu kommet nye børster. 
-Opvisningsbanen har været udsat for hærværk. De skyldige har selv udbedret skaderne. 



Gymnastik:  
-Har afholdt gymnastikopvisning. 450 var mødt op. God opvisning med godt musikanlæg der var lejet gennem DGI. 
Flaget på Kulsviergården var ikke hejst på dagen. Afdelingen er selv OBS på det til næste år. 

Håndbold:  
-Har valgt en suppleant til bestyrelsen. Der var flot fremmøde til generalforsamlingen 
-Har haft et lille sammenstød med et gymnastikhold der skulle holde afslutning i cafeteriet samtidig m. håndboldmøde. 
Der skulle hænge en kalender som der kunne bookes ind på – er den synlig ? 

Skydning: Intet 

Teater:  
-HA har modtaget mail fra teaterafdelingen hvor de takker for opmærksomheden ved jubilæumsdagen.  
-Har holdt en FLOT jubilæumsfest lørdag den 27/3-04, og de får formegentlig ikke brug for den tidligere ansøgte 
underskudsgaranti. 

Tennis:  
-Program og girokorter sendt ud. 
-Banerne er snart klar til åbning. 

 
Rulleskøjter:  
-Nu over 500 medlemmer 
-Der er 2 gange tilbage i denne sæson. 10 og 17. april. 
-Kirsten Dysted trækker sig fra udvalget. 
-Der holdes afslutning for hjælpere den 17. April efter ”løb” 
-Afdelingen har et skab i Kulsviergårdens depotrum. Ønsker i stedet skab i grovkøkkenet. ULN taler med Kulsviergården. 

 
Kulsviergården: 
-Lovet at sætte ur op i hallen. 
-Prøver på gulv til cafeteriet ligger i køkkenet. Dette OBS til cafeteriaudvalget. 
-Forespørgsel fra Kulsviergården omkring lørdag den 8/8. Leje af hallen til bespisning i forbindelse med DM i cykling. OK 
med hovedbestyrelsen. 

 
Kontakt 37: Intet 

 
Byfestudvalg: Intet 

 
Klubhus: Ang. Hegn. ULN har talt med Hillerød Kommune. Det vil blive taget op efter påske. 

 
FogS:  
HA har talt med Ole Caspersen, Lyngbakken omkring Sct. Hans bål. De kunne ikke påtage sig opgaven. Derfor intet bål i 
år. 

 
IT:  
-PW har indsat vores nye mailadresser på side 2 i Kontakt-37.  
-Vigtigt at vi ved ændringer i den ”private” mailadresse giver besked til PW. 

Cafeteria:  
-Gulvet skal lægges i juni-juli md.  
-Afskrivningsmodel omkring anskaffelser drøftet. 



-Slikmaskine og sodavandsmaskine ønskes fjernet.  
-Udvalget ønsker at der laves en optælling af inventaret. 

 
Lokalrådet: 
Der afholdes fællesmøde i Støberihallen med alle kommunens lokalråd. 

 
Banko: HA møder til bankospillet 2. påskedag og fortæller hvad overskuddet går til. 

HSI : Generalforsamling onsdag den 14/4. HA deltager. 

Støttefor.:  
Afslutning af sag omkring tilskud til Lokalhistorisk Forening. Støtteforeningen giver kr. 1.000,00. 

 
10. Eventuelt. 

Tennisafdelingen mangler en banemand 1-2 timer ugentligt. Hvis dette har interesse kan henvendelse ske til Mads 
Houmann. Løn aftales med MH. 

 
Mødet hævet kl. 22.00 
Helle Berg Rasmussen 

  

  

 


