
Til stede : Hans Asmussen, Martin Frilander, Hans Rasmussen, Inge Holding, Pia Andersen, Mads Houmann, Gitte 
Ankersen, Ulla Lund Nielsen og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Ole Hansen, Peter Windum, Mie Nørby Larsen og Gitte Hein. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. August 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 16.08.04 godkendt med bemærkning om at Vagn Skovmand fra DGI deltager til oktobermødet omkring 50+. 
GA efterlyste: Årets gang i hovedbestyrelsen - HA laver kopi. 
Dagsorden til nærværende møde godkendt. 

 
2. Regler for omkostningsgodtgørelser. 

ULN uddelte gældende regler godkendt i januar 04. Reglerne godkendt påny d.d. og HBR retter netversionen, da denne 
ikke er rettet. 
Evt. ændringer efter nærlæsning i udvalgene kan drøftes på næste møde. 

 
3. Sidste nyt i forbindelse med Alsønderup Åben. 

HR orienterede om sidste nyt fra arbejdsgruppen. 
Ref. udsendt d.d. 
Opmærksomheden henledes især på at : Børn ikke må købe alkohol - ej heller til deres forældre ! 

 
4. Kulsviergårdens generalforsamling den 29. September 2004. 

HA + HR deltager helt sikkert. 

 
5. Næste års idrætslejr - sted - dato - lejrleder. 

Lejrleder : Hans Christian Hæsum Pedersen 
Sted : Hovedbestyrelsen lægger bemyndigelse af valg af sted hos HCHP - men stedet bliver formegentlig Tarm. 
Dato : Uge 25. Første uge i sommerferien. Evt. allerede med afgang søndag i uge 24 (19/6) og hjemkomst torsdag den 
23/6. 

Evalueringsmøde med gruppen af ledere fra sidste år er på trapperne - Hovedbestyrelsen afventer tilbagemelding. 

 
6. Et fælles sogneblad for Alsønderup og Tjæreby. 

Projektet kører stadig. 
Begge menighedsråd er positivt indstillede. 
Modellen der arbejdes ud fra er som ”Ramløseguiden” 

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

Formand : 
- HA har deltaget i Aagaard Larsens Bisættelse 
- DGI har lavet nyt blad : Udspil 

Næstform.: Ang. problemstillingen fra sidst omkring udlån af Kulsviergården til anden side har HR drøftet det med 
Kulsviergården. Kulsviergården vil ikke gå ind i diskussionen. 



HA og HR deltager i møde med forvaltningen på kommunen i morgen den 8. September kl. 08.00. 

Kasserer : Intet 

Sekretær : Brevpapir findes nu i klublokalet. 

 
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton :  
- 35 børn til træning med ny ungdomstræner. 
- Har haft besøg af konsulent - arrangerer nu en ungdomstur til Bornholm i efterårsferien (14-16/10). Egenbetaling kr. 
350 ca. halvdelen af udg. Der afventes endelig tilmelding. 

- Der arrangeres efterårsturnering. 
- Det går godt med baneudlejningen. 
- Afdelingen har købt isposer - men der ligger en kasse med isposer på Kulsviergården i fryseren... hvis der er flere. 

Fodbold : Intet 

Gymnastik : Intet 

Håndbold : Efterlyser spillere til Old Girls 

Skydning : Intet 

Teater : Intet 

Tennis : 
- Har holdt generalforsamling - få fremmødte. 
- Erling Hansen og Lis Asmussen er trådt ud. Pernille Olsen valgt ind. Udvalget konstituerer sig mandag den 13. 
September. 
- Klubmesterskab blev afholdt med positive tilbagemeldinger. 
- MH nævnte at omkring handleplanen omkring overgreb på børn er denne ikke glemt ... men der har været travlhed. 

Rulleskøjter : 
- Starter 2. Oktober 2004 
- Har holdt møde i udvalget. 
Vagtplan er under udarbejdelse 
Datoer udmeldes som sidste år (via samme medier) 
3 eller 4 dage kolliderer med badminton. Rulleskøjterne starter naturligvis først når badminton er færdige - men af 
hensyn til fælles starttidspunkt for alle dage meldes denne ud til at lyde som følger : kl. 11. 

Kulsviergården : 
- Kulturprisen kunne ikke hænge til venstre for scenen. teaterafdelingen har fundet nyt sted i samarb. med 
Kulsviergården. Ved billetbordet i mellemgangen. 
- Levnedsmiddelkontrollen har besøgt cafeteriet.... ikke helt godt. 
Der skal laves et dokument med ”egenkontrolprogram”. Dette skal være tilgængeligt på stedet. 
HR mangler stadig navne til cafeteria-udvalget (fodbold, badminton og gym). Ovenstående drøftes dér.  
Satser på et møde i september måned. 

 
Cafeteria : 
- HR har modtaget Regning for rensning af gardiner + bespisning v. maledag. Drøftet regningerne. Bespisning og maling 
betales af os... men rensning af gardiner bør efter vores mening betales af Kulsviergården. ULN betaler FLN for udlæg - 
HR får kopi som viderebringes til Kulsviergården. 
- Gulv - laves i uge 39. Varighed 1 uge. 
- ”Problematikken” om ”gl. borde” drøftet igen - og opstilling af disse generelt. HR drøfter dette med Kulsivergården. 



Kontakt-37 : 
- Eksemplarer af bladet efterlyses på Kulsviergården. 

Byfest : Intet 

Klubhus : Intet 

IT : Nyt layout på hjemmesiden. 

Banko : Intet 

 
HSI : Intet 

Støttefor. : HA skal indkalde. Taler med Winni om regnskabet er færdigt. 

Lokalråd : 
- Årsmøde i denne måned. HA genopstiller. ULN er suppleant - dette ok. 
- Kulsviergården har ingen repræsentant mere.... de skal udpege en ny. 

 
9. Eventuelt. 

IH kan ikke køre glasskabet væk jfr. referat fra sidste møde pkt. 7. Forespørger om fodboldafd. kan overtage problemet 
??? 

Det høje hegn omkring fodboldbanen v. cykelstien trænger til en opstramning. ULN undersøger med forvaltningen om 
reparation. 

Mødet hævet kl. 21.40 
Helle Berg Rasmussen 

 


