
4 April 2005 

Til stede: Hans Asmussen, Pia Andersen, Peter Windum, Ulla Lund Nielsen, Inge Holding, Ane Blom, Martin Frilander, 
Søren Pelle, Hans Rasmussen, Helle Berg Rasmussen 

Afbud fra: Mads Houmann og Gitte Hein, 

Uden afbud: Mie Nørby Larsen 

 
1. Besøg af Lene Wiehe og Jesper Jensen som er procesledere i DGI Frederiksborg Amt. 

Jesper og Lene fortalte lidt om dem selv og lidt om hvad det vil sige at være procesleder.  

Hans kom ind på at der formegentlig vil være behov for lidt inspiration udefra, når han stopper. Det er ikke i forbindelse 
med konflikter – men mere for lidt input udefra.  
Vi kan få brug for input til hvordan vi får nye folk ind i ”gamet”. 

Vi kunne herefter komme med vores emner /ønsker til hvad vi kan bruge Jesper og Lene til. Her talte vi bl.a. om: 
- Motivere/inspirere folk til at indgå i foreningsarbejdet.  
- Rekvirere trænere og frivillige både til udvalgsarbejde, trænere m.m. 
- Mødestruktur for hovedbestyrelsen. Sammensætning af spændende dagsorden m.m 
- Workshops omkring foreningslederuddannelsen her på stedet. 
- Skabe en ”tråd” til de enkelte udvalg og deres arbejde. 
- Kommunikation mellem udvalg og brugere. Hvordan får man en dialog hvor folk siger hvad de mener på en sjov og 
god måde ? 
- Redskaber til en god mødeledelse. 
- Ny situation for hovedbestyrelsen når HA stopper til maj. 

Jesper og Lene vil på baggrund af ovenstående komme med en tilbagemelding og forslag til det videre arbejde på næste 
hovedbestyrelsesmøde som rykkes til mandag den 9. maj 2005 kl. 19.00 (OBS på det ændrede tidspunkt) 
Såfremt vi kommer på mere input kan der mailes til Lene og Jesper (HA har mailadr.) 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2005 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 9. marts godkendt. 
Dagsorden til d.d. godkendt. 

  

3. Fremlæggelse af afdelingsbudgetter for 2005/2006. 

ULN uddelte afdelingsbudgetter. 

ULN gennemgik fald/stigninger i de forskellige afdelingers budget set i forhold til tidligere. 

Samlet underskud på 21.025. Det drejer sig formegentlig om en fejl fra badminton. Der mangler formegentlig en 
indtægt for salg af bolde (ca. 14.000). Ane vender sagen med Gitte/Tove. 

Skydning har ønske om et nyt skab på 4.500 som ikke er budgetteret. Såfremt der er overskud i indeværende år kan 
dette overføres til næste år til brug til indkøb af skab. 

Badminton har ønske om nyt skab til 8.000 som ej heller er budgetteret. Dette gives som et lån, som skal tilbagebetales 
over næste års regnskaber. 



Budgettet godkendes under forudsætning til at det ender ud med ovenstående underskud på kr. 7.025. ULN medbringer 
det endelige budget til næste møde. 

 
4. Generalforsamling 28. maj 2005 – den videre planlægning. 

Skriftlig beretning er afleveret og kommer i Lokal Nyt næste gang.  
Invitation er ligeledes i bladet. Tilmelding sker via hjemmesiden og telefonisk til ULN. (sidste frist for tilmelding 17. maj) 

Alle afdelinger opfordres til at reklamere for generalforsamlingen på de enkelte hjemmesider. 

ULN spørger Lene Munthe og Dorte Sørensen om de er villige til genvalg på deres poster.  
HA spørger Finn Pedersen om han er villig til genvalg til fanebærer og MNL anbefales af hovedbestyrelsen. 

Knud Sørensen spørges som dirigent HA spørger. 

IH gennemgik budget for arrangementet, og fortalte hvor langt arbejdsgruppen var. 

  

5. Pokalemner, samt evt. hæderstegn og æresmedlemmer. 

Emner drøftet. Punktet udsat til næste møde. 

  

6. Godkendelse af den endelige plan for brug af hallen 2005/2006. 

HR havde den endelige godkendte haltidsfordeling med. HR sender den ud pr. mail til hovedbestyrelsen og 
Kulsviergården. 

 
7. Foreningsfolderen. Opfølgning fra sidste møde. 

Indhentning af pris til tryk af foreningsfolder er ikke indhentet. Den kommer endvidere i Lokal Nyt så spørgsmålet er 
hvor mange vi skal bruge. 
Vi besluttede dog at der stadig indhentes tilbud på tryk – men at den skal redigeres INDEN den går i trykken. 

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

Formand: 
- Har modtaget et officielt brev fra Hillerød kommune omkring halproblematikken. Sagen er drøftet i 
folkeoplysningsudvalget – men der er stadig ikke truffet nogen afgørelse – men arbejder videre med sagen. 

Næstformand:  
- Kontrakt med Metax er underskrevet. HR er kontaktperson mellem Metax og vores brugere. Der vil ligeledes blive en 
beskrivelse omkring tilbudet og hvordan det kan benyttes på hjemmesiden. 
- Alsønderup Åben : Hvor mange afdelinger er med 10 september 2005 ?. Negativ fra badminton og håndbold. HR 
spørger selv de fraværende afdelinger. 

Sekretær: Intet 

Kasserer: Intet 



 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: 
- Har lige holdt klubmesterskab. En rigtig god dag – med god opbakning fra forældrene til børneholdene. Afsluttede med 
generalforsamling efterfølgende. 
- Afdelingen har indkøbt nyt boldskab. Se tidligere punkt under budget. 

 
Fodbold: 
- Er så småt startet med udendørstræning. 
- Sponsorprojektet er søsat. Der vil komme annonce i Hillerød Posten. 
- Har fået lovning fra kommunen på 2 nye 7-mandsmål. Så der i alt er 3 sæt. 
- Har afholdt trænermøde, hvor forventningerne blev afstemt. Meget positivt. 

 
Gymnastik: Intet 

 
Håndbold: 
- Alle hold er ved at være færdige med turneringen. 
- Har afholdt generalforsamling. Det meste af bestyrelsen går af. Nye er fundet – mangler dog stadig konstituering. 
- PA spurgte til nøgleoverdragelse. PA mailer til Knud omkring skift. 

 
Skydning: 
- Starter den 26.april på 50m. banen. 
- Afholder generalforsamling i morgen 5. april. 

 
Teater:  
HA læste mail fra Gitte. Da foreningen har opgaven omring salg af drikkevarer til Slotsfestivalen den 11. juni. De enkelte 
afdelinger bedes sende en mail til Gitte med navne på interesserede hjælpere.Hein.eriksen@mail.tele.dk 

 
Tennis: Intet 

Rulleskøjter: 
- 2 gange tilbage i denne sæson.  
- Besluttet at give medhjælpere en lille gave den sidste dag der rulles.  
- Afdelingen modtog tak fra Badminton for ”lån” af frysevarer. 

 
Kulsviergården: Intet 

 
Cafeteriaudvalg:  
- Viskestykker er tidligere blevet vasket af Kulsviergården. Dette skal lige afklares med Birgit og Svend Sejr 
- Er der nogen der bruger opvaskemaskinen ? eller skal den væk ? HR undersøger. 

  

Byfestudvalg: 
- Sidste referat er rundsendt til alle. 

 

Klubhus: 
- Jan Olsen er startet op.  

mailto:hj%C3%A6lpere.Hein.eriksen@mail.tele.dk


- Der var problemer med det varme vand. Jan har taget hånd om opgaven. 
- Nøgleadministration ligger stadig hos Knud – beslutning om brug og ændringer omkring klubhusets brug ligger stadig 
hos hovedbestyrelsen. 

 
Banko: Intet 

IT:  
- Alle kan skrive artikler og nyheder på ASGI.dk Hvis ikke man kan huske hvordan – kontakt PW og han sender 
”opskriften”. 

 
Lokal Nyt: 
- MF orienterede om udgivelsen af næste nummer som forløber planmæssigt. Focus henledes dog på at annoncer og 
tekster kommer i god tid, og med så meget som muligt.  
- De sidste annoncer er ved at være dækket ind – ikke for denne gang – men fra næste nummer igen. 
- Der skal sendes 2 eksemplarer til Hillerød bibliotek – og 2 eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek. 
- Deadline til næste nummer den 22. maj 2005. 

HSI: 
- Afholder delegeretforsamling onsdag den 13.april kl. 19.00. HA deltager. 

Lokalrådet: Intet 

Støtteforeningen: Intet 

 
10. Eventuelt 

PW spurgte til Aagaards marker. HA orienterede om status. 

Mødet hævet kl. 22.00 

Næste møde: Mandag den 9. Maj 2005 i Klubhuset kl. 19.00 

  

 


