
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. APRIL 2002 

Til stede: Gitte Siezing, Hans Asmussen, Poul Erik Rasmussen, Flemming Lynge Nielsen, Jørgen Henriksen, Merete 
Henriksen, Joan Agerskov, Mads Houmann og Ulla Lund Nielsen. 

Afbud fra: Jesper Henriksen og Peter Windum 

Fraværende: Ole Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 5. marts 2002 samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Forslag til budget for hovedafdelingen 

Hans Asmussen gennemgik forslag til budget for hovedafdelingen. I forhold til budgettet for indeværende år er 
budgettet til kurser sat op til 10.000 kr. til den planlagte konference, hallejen på 330.000 kr. er beregnet ud fra et 
forventet timeforbrug på 1300 timer, derudover er budgettet til TV-licens sat op til 4.000 kr. til parabol i klubhuset samt 
kodaafgifter i cafeteriet. Resultatet ender med et samlet budget på 174.000 kr. til fordeling i afdelingerne (ca. 20.000 kr. 
mindre end dette års budget). 

Budgettet blev godkendt af hovedbestyrelsen. 

3. Fremlæggelse af afdelingsbudgetter 

Der mangler budgetforslag fra fodboldafdelingen, skytteafdelingen samt FogS. Derudover mangler fordelingen af 
haltiderne, så hallejen er ikke indregnet i de fremlagte budgetforslag. Budgetforslagene blev gennemgået af Hans 
Asmussen og godkendes på næste hovedbestyrelsesmøde. 

4. Internet 

Hans Asmussen har indkaldt alle kasserer til møde om medlemsdatabasen den 10. April 2002 for at få fastlagt hvilke 
oplysninger de enkelte afdelinger vil have på medlemskortene. 

5. Velkomstfolder A.S.G. & I. 

Folderen bliver færdiglavet til næste hovedbestyrelsesmøde så den er klar til at blive uddelt på generalforsamlingen. 

6. Konferenceudvalg. 

Der blev nedsat et konferenceudvalg bestående af Hans Asmussen, Flemming Lynge Nielsen og Lis Asmussen. Hans 
Asmussen kontakter DGI om det videre arbejde. 

Samtidig blev det vedtaget at der på næste hovedbestyrelsesmøde bliver nedsat et festudvalg, der skal stå for 
lederfesten, der afholdes i forbindelse med lederkonferencen. 

7. Generalforsamling, pokalemner og formandsskifte 

Generalforsamlingen afholdes uden nogen andre arrangementer forud for generalforsamlingen. Der annonceres i næste 
nummer af Kontakt37. 

Dirigent bliver Hans Henrik Mortensen, Kulsviergården. 



Forslag til pokalemner medbringes på næste hovedbestyrelsesmøde. 

8. Fastsættelse af pris for idrætslejr 2002. 

Hans Christian Hæssum inviteres til næste hovedbestyrelsesmøde. 

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

Poul Erik Rasmussen indkalder til møde om haltidsfordeling den 9. April 2002, kl. 19.00. 

Dræning af fodboldbane starter op i uge 15, banen vil derefter ikke kunne bruges i 3 uger. 

Hans Asmussen orienterede om folder fra DGI med kurser (blandt om ledelsesværktøjer). Det undersøges om DGI 
eventuelt vil afholde kurset hos os. 

Halvårsregnskab blev udleveret. 

Hillerød Kommune har bevilget penge til etablering af 2 petanquebaner. Dette tages op på et senere tidspunkt. 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 
Trænere til næste sæson er fundet. 

Kulsviergården: 
Niels Petersen er blevet ansat som driftsleder i selskabslokalerne, som fremover kan lejes på forsamlingshusbasis. 

Samtidig er der ansat et vicevært der skal sørge for opsætning af bander, badmintonnet m.v. samt rengøring og 
vedligeholdelse af de udendørs arealer. Cafeteriaet overtages af idrætsforeningen. 
Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg bestående af en fra badmintonafdelingen, fodboldafdelingen, 
håndboldafdelingen, teater og gymnastik der skal kigge på driften af cafeteriaet. Udvalget nedsættes på næste 
hovedbestyrelsesmøde. 

Teater: 
Skal på ekskursion til Bornholm i uge 15 for at kigge på faciliteterne i forbindelse med landsstævnet. 

Gymnastik: 
Har afholdt gymnastikopvisning med ca. 240 gæster og opvisning af et opvisningshold. 
Afdelingen starter op på løb den 9. April 2002. 

Tennis: 
Har udsendt program for den nye sæson i uge 14. 
Holder standerhejsning den 26. April 2002. 
Mangler en træner til juniorerne. 

Byfestudvalget: 
Det blev vedtaget at referat fra møder i byfestudvalget udsendes via sekretærerne i idrætsforeningen. 

Håndbold: 
Har afholdt spillermøde på grund af manglende træner til det ene damehold, og man har besluttet at man i værste fald 
vil træne selv. 

Klubhus: 
Der er problemer med at der mangler drikkevarer i klubhuset i forbindelse med møder. 
Knud Brodersen mangler svar fra fodboldafdelingen om hvilken ordning de vil have i forbindelse med kiosken. 
Fodboldafdelingen bedes give ham besked. Samtidig gør Knud Brodersen opmærksom på at fodboldafdelingen ikke må 
have slik m.v. stående i køkkenet. 



11. Åbent for tilføjelser 

Intet. 

12. Eventuelt 

Intet. 

 


