
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 5. MARTS 2002 

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Flemming Lynge Nielsen, Jørgen Henriksen, Jesper Henriksen, Peter Windum og 
Ulla Lund Nielsen. 

Afbud fra: Poul Erik Rasmussen, Kirsten Dysted, Mads Houmann, Ole Hansen og Mie Nørby Larsen. 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 7. Februar 2002 samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Internet. 

Der blev aftalt tilretninger til udtræk fra databasen, som skal benyttes til indberetning til DGI og Hillerød Kommune. 
PW indkalder på et senere tidspunkt ansvarlige fra de enkelte afdelinger til afklaring af tilretninger til 
medlemsdatabasen. 
PW forsøger at oprette et debatforum på hjemmesiden, hvor medlemmer kan stille spørgsmål/komme med 
kommentarer. 
Det blev aftalt at hovedbestyrelsens mødereferater lægges ind på hjemmesiden. 

3. Velkomstfolder A.S.G. & I. 

Det blev aftalt at GS renskriver og sender forslag til folder ud inden den trykkes. 

4. Konferenceudvalg. 

Alle afdelinger skal til næste hovedbestyrelsesmøde have fundet personer der kan arbejde i konferenceudvalget. 

5. Generalforsamling og formandsskifte. 

Der afholdes generalforsamling den 28. Maj 2002. På valg til hovedbestyrelsen er GS og PER.  
Indstillinger til pokaler sendes til ULN senest den 30. Marts 2002. 

6. Idrætslejr 2002. 

GS tager kontakt med Hans Christian Hæssum inden næste hovedbestyrelsesmøde. Punktet tages på dagsorden til 
næste møde. 

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

Tilmeldingsblanketter til landsstævne 2002 på Bornholm blev udleveret til alle afdelinger. Der gøres opmærksom på, at 
sidste tilmeldingsfrist er den 1. April 2002. Eventuelle spørgsmål om landsstævnet/tilmelding kan rettes til HA. 

DGI er blevet medejer af Borre-Vejle centret, og foreningen kan derfor få 10% rabat. Stedet overvejes til 
foreningskonference. 

Der rykkes for dræn af fodboldbane. 

Der afholdes snarest møde om haltider for næste sæson. 

  



8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: 
Rykker for at få afklaret haltider for næste sæson. 

Skydning: 
Afdelingen har problemer med at aflevere elektronisk materiale til Kontakt37. Det blev accepteret at det bliver leveret 
håndskrevet. 

Kulsviergården: 
Arbejder fortsat med den nye struktur. 

Fodbold: 

Har fået leveret ca. 50 % af de bestilte træningsdragter. 
Afdelingen har indkøbt blomster til billardrummet i klubhuset. 
Afdelingen har afholdt trænermøde om udendørssæsonen. 
Der udsendes nyhedsbrev med kontingentopkrævning i uge 11. 

Teater: 
Har haft ca. 1900 tilskuere til Esther. 
Der startes sangkursus på skolen. 

Kontakt37: 
Udgiften til trykning er blevet dyr, så PW kigger på nye firmaer til trykning. 

Håndbold: 
Mangler stadig en træner til dame serie 3 holdet for næste sæson. 
Afdelingen har generalforsamling i uge 11. 

Ungdomsudvalget: 
Har afholdt fastelavnsfest med deltagelse af 140 børn. 
Udvalget starter op på arbejdet med deres hjemmeside. 
Udvalget skal holde møde om udvalgets fremtid og planlægning af deres opgaver. HA foreslog udvalget at kigge på 
muligheden for at arrangere ungdomsweekend, hvor der er mulighed for at dyrke alle idrætsgrene i foreningen. 

 
9. Åbent for tilføjelser. 

 
10. Eventuelt. 

På dagsorden til næste møde tages punkter op om idrætslejr 2002 og budget for det kommende regnskbsår. 

 


