
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. APRIL 2003 

 
Til Stede : Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Peter Windum, Mads Houman, Jørgen Henriksen, Merete Henriksen , 
Peter Eriksen , Pia Andersen, Flemming Lynge Nielsen og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Mie Nørby Larsen , Ole Hansen og Poul Erik Rasmussen. 

Fraværende :Jesper Henriksen 

  

1.Godkendelse af referat fra mødet den 5. Februar 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt, med bemærkning om pkt. 7, hvor generalforsamlingen var dateret med den 17.Marts – hvilket 
selvfølgelig skulle være 17. Maj 2003. 

Dagsorden til mødet d.d. godkendt med rettelse af datoen fra den 3 til den 2. April 2003. 

 
2.Opsamling fra sidste møde. 

Vedr. Pkt. 4. Anlægsønsker til kommende år. HA har ikke modtaget nogle ønsker. 

 
3.Afdelingsbudgetter 2003/2004. 

ULN udleverede budgetter til afdelingerne. 

Samlet underskud på budgettet med kr. 5.305,00 

ULN har pr. telefon drøftet skytternes budget med OH. 

Rulleskøjteafdelingen er kun budgetteret med halleje. Dette ligger under hovedafdelingens budget. 

Budgettet godkendt 

 
4.Haltidsfordeling hverdage 2003/2004. 

Haltidsfordelingen gennemgået. 

- Fodboldafd. savner tid til eftermiddags/aften træning for børn 
- Badminton og gymnastik aftaler indbyrdes ”overdragelsestiden” mht. at sætte net op om tirsdagen. 
- Lørdag : Badminton ændres fra kl. 08.00 – 10.00 
- Gymnastikkens sæson slutter pr. 16. Marts 2004 
- Rulleskøjteløb har start den 20. Sept. 2003 og slut den 20. Marts 2004 

Der arbejdes pt. Videre med weekendtiderne. 

Efter Kulsviergårdens ønske bør der ikke lægges beslag på de 2 sidste weekender i december. 

 
5.Årets Idrætslejr. Lederemner m.m. 



Fodbold repræsenteres af Hans-Christian Hæsum Pedersen 

Punktet vil blive genoptaget på næste møde, hvor andre afdelinger SKAL stille med forslag. 

 
6.Generalforsamling. 

På valg er :  
- HA, ULN, PE : Modtager alle genvalg 
- Revisorer: Pia Andersen, Dorte Sørensen : PA kan ikke genopstille, da hun nu repræsenterer håndboldafdelingen i 
hovedbestyrelsen. HA undersøger ”emner”. Dorte Sørensen genopstiller.  
- Fanebærer : Finn Pedersen og Mie Nørby Larsen forespørges om genvalg. 

 
7. Pokalemner – hæderstegn – æresmedlemmer. 

Punktet udskydes til næste møde den 8. Maj 2003. 

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

Formand:  
- Skriftlige indlæg fra hver afdeling til beretningen skal sendes til HA senest den 8. April. 
- Pt, 13 tilmeldte til generalforsamlingen. 
- DGI kursusfolder uddelt. 
- ULN bevilges en ny printer. 
- Vedr. Nyt tryk af velkomstbrochurer. HA indhenter tilbud. PW sender layoutet til HA. Ny tekst til første side nederst 
omkring information til foreningens trænere : MH udarbejder ny tekst til HA. 
- DGI har fået ny adresse : Helsingørsgade 52A, 3400 Hillerød. 
- Indgået tilbud på stribemalemaskine. Videregivet til PW. 

Næstfm: Intet 

Sekr.: Intet 

Kasserer :  
- Afdelingerne opfordres til at vedligeholde medlemsdatabasen 
- FLN meddeler at kassereren fra teater ønsker et årligt møde med hovedkassereren – ULN indkalder efter 
sommerferien. 

  

9.Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : Har holdt generalforsamling den 29. Marts. Konstituerende møde afholdes 7. April. Besked om konstituering 
mailes til HBR. 

Skydning: Intet 

Kulsv.g. : ULN har været til møde.  
- Tidligere anvendte lamper fra cafeteriet vil blive fundet frem og besigtiget. 
- Der er kommet seddel op både i omklædningsrummene og i hallen om hvornår der sidst er gjort rent. 
- Kulsviergården rykkede for klage fra badminton omkring rengøring. Majbritt ønsker at vi fremover kontakter hende 
direkte. 
- Opfordring til rulleskøjterne om at blive i hallen. 
- Mandag aften er cafeteriet ikke efterladt i pænt stand !! 



- ULN orienterede om lokalebookning til generalforsamlingen. 
- HA udleverede klageliste fra Kulsviergården til de vedrørte afdelinger. 

FogS : Intet. 

Fodbold:  
- PW orienterede omkring episode med afslutning hvor der ikke var ”åbnet” på Kulsviergården. Problemet var opstået på 
baggrund af fejl i slutdato på haltidsplanen.  
- Cola-automaten i Klubhuset fyldes den 8. April 2003.  
- Der er stadig mangle på hjælpetrænere – Knud B. Stopper på veteranholdet. 

Teater :  
- Stor ros til Kulsviergården for et godt samarbejde i denne sæson. 
- Forhåndsindbydelser til jubilæumsfesten er sendt ud til samtlige tidligere medlemmer. 
- FLN orienterede om kommende (generations)ændringer i bestyrelsen indenfor de kommende år. 

Kontakt-37 : Ikke alle har modtaget Kontakt-37. PW taler med Lillian Thomsen. 

IT : Arrangementstyrring oprettet. Hver afdeling kan her oprette et specielt arrangement. Indgang via administratorsiden 

Støttefor. : HA udleverede regnskab - godkendt på sidste møde i HB. 

Gymnastik: 
- Gymnastikopvisningen afholdt 23. Marts 2003. 450 mødte op. 
- Musikanlæget var dog ikke optimalt – OK ved alm. CD’er – men ved kasettebånd og brændte CD’ere… kunne der ikke 
skrues op for lysen. Udvalget havde på dagen kontakt til Niels P. –men han kunne ikke ændre lydstyrken. 
- Powerwalking er startet op. 35 til første gåtur i skoven. 

  

 
Tennis : 
- Har anskaffet on-line booking system. Bliver installeret I uge 15 og er klar til sæsonstart. 
o OBS: Systemet kan dog ikke bruges hvis mønttelfonen i klubhuset er i brug samtidigt., da det kører over telefonnettet. 
o Pris ca. kr. 22.000 + månedlig udgift i sæsonnen 1/5 – 1/ 10 på kr. 650,00 til leje af server hos salgsfirmaet. 
o Tidligere omtalt ”hul i vinduet til klublokalet” er ændret til indgang vis den lille gang i klubhuset. 
- Afdelingen har købt en ny grill 
- Afdelingen har købt ny pumpe til vandingsanlæget. 
- Afdelingen har købt ”legeredskaber” til juniorerne samt til brug ved Alsønderup Åben. 

 
Byfest : 

- Loppebilen er til reperation. 
- Mangler folk til kørsel i ugerne 15,17 og 18. 

Banko : Det går godt. 

Håndbold :  
- Har afholdt generalforsamling. 
- Liste vedr. konstituering sendes til HBR 
- 1. holdet er ude af Sjællandsmesterskabet – men har vundet deres række ! 

Ungdom : HBR arbejder på sagen. 

Klubhus:  
- Nøgler 
MH har indhentet nye tilbud på nøgler 



HB besluttede at benytte systemnøgler. 
· A : Kunne ALT 
· B : Alt i Klubhuset 
· C : Klubhus minus boldrum 
PW og MH står for udarbejdelse af systemet. HA er med på sidelinien. 
- JH køber hæfte og hullemaskine til kontoret. 
- Tagreperation er under udarbejdelse i kommunen – ULN undersøger. 

Cafeteria: Til nedsættelse af et bestående cafeteriaudvalg skal hver af de afdelinger der benytter hallen til næste møde 
stille med 1 person hver. 

HSI : HA har ansøgt om kr. 16.200 til 2 petanque-baner. ULN har returneret tidligere modtagne midler kr. 6.000. HA skal 
til delegeret møde den 9/4 – og vil her følge op på sagen. 

Lokalråd: Intet 

R.skøjter : 
- Fortsætter hele april måned. Sidste dag er den 26. April 2003. 
- PW mangler stadig svar vedr. ansøgte legater.  
- Barnestole til cafeteriet efterlyses. 
- Godt samarbejde med Kulsviergården (Majbritt og Niels) om lørdagen. 
- Møde afholdes inden sommerferien omkring kommende rulleskøjteafdeling. 

 
10.Eventuelt. 

- Alsønderup Åben arbejder videre. 
- Der mangler tilbagemelding fra gymnastik og badminton. 
- OK med fodboldafdelingen at arbejdsgruppen arrangerer grundejerfodbold. 

  

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 8 . Maj 2003 kl. 19.30. 

 
Mødet hævet kl. 22.20 
HBR 

 


