
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 7. FEBRUAR 2002 

 
Til stede: Poul Erik Rasmussen, Hans Asmussen, Mie Nørby Larsen, Mads Hovmann, Ann Borg, Flemming Lynge Nielsen, 
Jørgen Henriksen og Ulla Lund Nielsen. 

Afbud fra: Gitte Siezing, Peter Windum og Jesper Henriksen 

Fraværende: Ole Hansen 

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. Januar 2002 samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Internet. 

Medlemsdatabasen er blevet opdateret – mangler dog skydeafdelingen. 
Gymnastik- og badmintonafdelingen skal definere, hvordan deres udtræk skal se ud. 
Det blev aftalt at Peter Windum arrangerer møde med alle internetansvarlige for at få eventuelle tilrettelser lavet. Mødet 
holdes ½ time før næste hovedbestyrelsesmøde som samtidig er blevet flyttet til den 5. Marts 2002.  
PW har foreslået at der laves et debatforum på hjemmesiden, således at alle medlemmer/besøgende har mulighed for at 
kommentere/stille spørgsmål til idrætsforeningen og alle dens afdelinger. 

3. Velkomst A.S.G. & I. 

DGI’s udmelding omkring pædofili blev diskuteret, blandt andet spørgsmålet omkring straffeattester. Det blev vedtaget 
at bede Ole Steen undersøge i HSI, hvordan de øvrige klubber i Hillerød vil gribe det an. 
Folderen afventer renskrivning og trykning. 

4. Konferenceudvalg. 

Nedsættelse af et konferenceudvalg blev udsat til næste hovedbestyrelsesmøde, hvor de enkelte afdelinger melder 
tilbage om eventuelle medlemmer til udvalget. 

5. Principbeslytning vedr. hovedbestyrelsens tilskud til tryk på træningstøj. 

Det blev vedtaget at hovedbestyrelsens betaler for trykning af logo på spillertøj. Udgiften betales over tøjpuljen. 

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

Gymnastikafdelingen skal søge om brug af skolens gymnastiksal for næste sæson. 

HA skal have udfyldt ansøgningsskemaer om tilskud for børn og unge. Skemaerne er sendt til de enkelte afdelinger. HA 
mangler skemaer retur fra teater, badminton, skydning, gymnastik og håndbold. Skemaerne skal ikke udfyldes inden de 
afleveres til HA. 

PER orienterede om en henvendelse fra fodboldafdelingen, der havde fået invitation til et møde hos DGI om fodbold, 
som de ikke selv havde mulighed for at deltage i. Hovedbestyrelsen opfordrer til at afdelingerne selv deltager i møder, 
når det er møder der vedrører den enkelte sportsgren. 

7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg: 

Kulsviergården: 
Der er stadig problemer med at gulvet i hallen kan være glat. 



FogS: 
Per og Lillian Thomsen overtager kassererposten og samtidig er Joan og Torben Hansen indtrådt i udvalget. 

Fodbold: 
Rykker for arbejdet med dræning af lysbane. Kommunen har oplyst at det endnu er for vådt at lave. Man har samtidig 
besluttet at der lægges rullegræs på banen i stedet for såning. 
Afdelingen oplyser at der er solgt ca. 100 træningsdragter. 

Teater: 
Er i gang med forestillinger med Esther. 
Skal i gang med at lave revy til landsstævnet. 
Afdelingen har planer om et sangkor. 

Kontakt37: 
Afdelingerne opfordres til at indlæg ikke er håndskrevne og allerhelst elektroniske. 
PW vil gerne deltage når der skal træffes valg om at vælge nyt trykkeri. 

Gymnastik: 
Har fået 8.000 kr. i tilskud fra kommunen til køb af nye redskaber. 
Afdelingen har talt med DGI om et førstehjælpskursus. Afdelingen arrangerer kurset med DGI og melder tilbage til 
øvrige afdelinger om dato. 

Håndbold: 
Mangler træner til næste sæson til dameholdet i serie 4. 

Ungdomsudvalg: 
Holder fastelavnsfest den 9. Februar 2002. 

8. Åbent for tilføjelser. 

9. Eventuelt. 

PER indkalder alle afdelinger til møde om fordeling af haltider i næste sæson. 

Generalforsamlingen tages op som punkt på næste dagsorden. 

HUSK AT NÆSTE HOVEDBESTYRELSESMØDE ER FLYTTET TIL DEN 5. MARTS 2002. 

 


