REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. JANUAR 2002

Til stede: Gitte Siezing, Poul Erik Rasmussen, Hans Asmussen, Mie Nørby Larsen, Mads Hovmann, Peter Windum,
Flemming Lynge Nielsen, Kirsten Dysted og Ulla Lund Nielsen.
Fraværende: Jørgen Henriksen, Ole Hansen og Jesper Henriksen

0. Opfølgning på mødet med DGI i december
DGI udleverede referat fra mødet som blev gennemgået med bemærkning om at ikke alle betragter betaling for haltimer
som en hæmsko for foreningen, da en gratis (kommunal) hal vil betyde at vi ikke selv kan bestemme over tiderne.
Referatet bliver tilrettet.
Der blev efterfølgende lavet følgende aftaler med DGI:
DGI hjælper med at arrangere foreningskonference den 14. September 2002. Konferencen er for hovedbestyrelsen,
udvalgsmedlemmer og instruktører. Konferencen skal indeholde noget om orientering, inspiration, visioner/opgaver i
fremtiden. Konferencen kan eventuelt kombineres med årets lederfest. Der nedsættes et udvalg med deltagelse af DGI,
HA og medlemmer fra enkelte udvalg. Udvalgene melder tilbage på næste hovedbestyrelsesmøde.
DGI hjælper med at gøre vores generalforsamling mere spændende. GS taler videre med DGI om dette.
I forbindelse med ønske om introduktionsdag på tværs af idrætsgrene/idrætsdag/idrætsskole kan DGI være behjælpelig
med afholdelse af idrætsskole i f.eks. efterårsferien. Dette punkt tages op på foreningskonferencen.
MNL laver aftale med DGI om foreningskursus for gymnastikafdelingen.
DGI checker om alle udvalgsformænd er registreret hos dem som modtagere af materiale.
Der er aftalt et fællesmøde for badmintonafdelingen og DGI i februar 2002.
DGI udleverede indbydelse til en temadebat om idræt og sponsorering og opfordrede fodboldafdelingen til at deltage.
DGI betaler for transport.
DGI har konsulenter der kan deltage i en snak omkring erfaring i fastholdelse af medlemmer. Fodboldafdelingen tager
kontakt til konsulenterne.
Fodboldafdelingen har lavet aftale med DGI om afholdelse af stævne for begyndere.
Der er aftalt et opfølgningsmøde på decembermødet den 3. November 2002, kl. 19.00.

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. oktober 2001 samt denne dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Referat godkendt uden bemærkninger.
2. Drøftelse af vores ønsker til den fremtidige styringsform på Kulsviergården/hallen.
Der afholdes møde mellem idrætsforeningen og Kulsviergårdens bestyrelse torsdag den 24. Januar 2002 i klubhuset. Alle
udvalgsmedlemmer i de enkelte afdelinger opfordres til at deltage.

Hovedstyrelsen mødes samme dag kl. 19.00 i klubhuset.
3. Bankoudvalget
Kurt Bjørnbak er udtrådt af bankoudvalget, som derfor mangler en ny opråber.
Der har været afholdt møde mellem støtteforeningen og bankoudvalget, hvor der er truffet aftale om at ULN i en periode
fungerer som opråber og lærer nogle nye op, så man har flere der på skift kan tage sig af opgaven.
4. Internet
Medlemsdatabasen er lavet færdig og kan nu benyttes af afdelingerne.
HA skal senest den 1. Februar 2002 indberette medlemstal. Derfor skal alle afdelinger inden denne dato have indberettet
deres medlemmer i databasen. Indberetningen kan ske ud fra de lister Ole Steen har fra det nuværende system. Er der
afdelinger der har problemer med at nå dette kan ULN kontaktes for hjælp.
5. Nedsættelse af udvalg til etablering af IFO.
Inden der træffes endelig beslutning om det videre arbejde med etablering af IFO tager GS kontakt med HGI og hører
lidt om deres ordning.
6. Velkomstfolder A.S.G. & I.
Det blev aftalt at afsnittet om afholdelse af møder med forældre inden sæsonstart slettes i folderen og skrives ind i det
interne notat med retningslinier. Folderen blev godkendt og renskrives/trykkes af GS. De enkelte udvalgsformænd
formidler den til udvalgsmedlemmer og trænere.
7. Meddelelser for formand, næstformand, kasserer og sekretær
PER har haft kontakt til kommunen for at få arbejdet omkring fodboldbanen færdigt. Kommunen vil rykke
entreprenøren.
Den 17. Februar 2002, kl. 11.00-13.00 holder DGI informationsmøde om landsstævne 2002. Teaterafdelingen opfordres
til at deltage.
Reviderede datoer for Kontakt37 udsendes med referat.
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Fodbold:
Har afholdt generalforsamling med ny konstituering.
Afdelingen spurgte om tilskud til træningslejr for seniorspillere. Det blev aftalt at der kan ydes tilskud med 2/3 af
udgiften, hvis afdelingen kan afholde det inden for eget budget.
Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe sponsorer så der kan blive mulighed for alle børnespillere at købe en træningsdragt
med logo og eget navn til en rimelig pris. Afdelingen spurgte om hovedbestyrelsens tilskud til tryk på dragterne. Dette
tages op på næste hovedbestyrelsesmøde.
Teater:
Prøverne til Ester er i fuld gang og går godt.
Gymnastik:
Man er i øjeblikket ved at arrangere gymnastikopvisning.

Byfestudvalget:
Kørselslister til loppemarkedet er sendt ud til afdelingerne som bedes sætte sig på en uge hver. Teaterafelingen har
valgt uge 15. Øvrige afdelinger giver besked til GS.
Håndbold:
Er ved at finde en ny dametræner til næste sæson.
Samarbejdet med Ålholm er stoppet.
9. Åbent for tilføjelser.
Intet.
10. Eventuelt
Der blev spurgt til forslag om rulleskøjteløb i hallen.

