
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. MAJ 2003 

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

Afbud fra : Mie Nørby Larsen og Poul Erik Rasmussen. 

Fraværende : Jesper Henriksen og Ole Hansen 

  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. April 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 

Dagsorden til mødet d.d. blev godkendt. 

 
2. Opsamling fra sidste møde. 

Opsamling sker under punkterne på denne dagsorden. 

 
3. Foreløbigt regnskab pr. 31. Marts 2003. 

ULN udleverede og gennemgik regnskabet kopi vedlægges til fraværende afdelinger. 

Vi er totalt kommet ud med et overskud på kr. 8.527,81 mod et beregnet underskud på kr. 14.200 – Flot ! 

 
4. Nedsættelse af nyt cafeteriaudvalg. 

Udvalget består nu af : 
Fodbold : Kenneth Bak, Frimestervej 18 st. tv., 2400 Kbh NV 
Badminton : Henrik Sørensen, Frederiksværksgade 73, 3400 Hillerød 
Håndbold : Jette Jensen, Amtsvejen 86B, 3320 Skævinge 
Teater : Flemming Lynge Nielsen, Præstevej 3, 3400 Hillerød 
Gymnastik : Ulrik Frandsen, Lyngbakken 16, 3400 Hillerød 
Rulleskøjter : Afventer til udvalget et nedsat efter sommerperioden. 

FLN indkalder til det første møde i udvalget. 

HA oplyser at tidligere omtalte lamper (som tidl. Har hængt i cafeteriet) ikke findes længere. 

 
5. Årets Idrætslejr. Sidste frist for lederemner. 

Fodbold repræsenteres af Hans-Christian Hæsum Pedersen 

Det har ikke været muligt for de andre afdelinger at skaffe emner til ledere. Problematikken nævnes på 
hovedgeneralforsamlingen. 

 
6. Generalforsamlingen den 17. Maj 2003. 



73 tilmeldte – lukket for tilgang nu ! 
Den skriftlige beretning som er trykt i denne udgave af Kontakt-37 vil blive lagt på bordene, og HA gennemgår enkelte 
udpluk. 
Den mundtlige beretning vil HA lave med focuspunkter som : Demografi, Alsønderup Åben, Kontakt-37/Fælles 
sogneblad, Idrætslejr, Kulsvierscenens 25- års jubilæum, Cafeteriaudvalg, Rulleskøjter, Spørgeskemaundersøgelsen, 
loppemarkedsrekruttering m.v. 

 
7. Pokalemner – hæderstegn – æresmedlemmer. 

HA havde modtaget indstillinger fra forskellige afdelinger – og ”emnerne” blev drøftet. 

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

Formand:  
- HA har modtaget tilbud på tryk af velkomstfolderen . Pris kr. 7,50 pr. stk. – For dyrt. PW 
og HA arbejder videre med sagen. 
- HA omtalte verserende sag med Hillerød Kommune efter indbrud i klubhuset den 30/6- 
02. Der arbejdes på hvem der skal dække udgiften til den nye mønttelefon – da vores  
forsikringssag er afsluttet og Kommunen er blevet bekendt med at deres  
løsøreforsikring ikke dækker !  
- Mønttelefonen virker først pr. 20. Maj 2003. 
- Foreningens forsikringer er blevet forlænget i 5 år. (Opdatering af inventarlister sker  
senere på året) 
- HA udleverede INFO om Sportstudsen. Vedlægges i kopi til fraværende afdelinger 

Næstfm: Intet 

Sekr.: Forespørger til Træner-Leder-listen på hjemmesiden. 

Kasserer : Intet 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton :  
- Har holdt konstituerende møde. Afdelingen har pt. Ingen formand.  
- Hans-Erik Larsen repræsenterer udvalget i Hovedbestyrelsen. 
- Afdelingen har planer om indkøb af spillertøj. Foreningen giver tilskud til tryk af  
foreningens logo. Resten skal finansieres for afdelingens egen regning evt. ved hjælp af  
sponsorer. 

- HA henviser til afdelingens referat pkt. 5. hvor generalforsamling og klubmesterskaber  
år 2004 omtales. Datoen falder sammen med Kulsvierscenens jubilæum – hvorfor hallen  
allerede ER booket. 

Skydning: Intet 

Kulsv.g. : HA orienterede fra møde den 30. April 2003. 

FogS : Har afholdt generalforsamling – Bestyrelsen og ordstyrer var mødt ! 

Fodbold: 
- Holdene er kommet godt fra start. 1. holdet fører pt. Serie 4, hvor de netop er rykket op. 
- Der er 25 piger fra 2-5 klasse. Der mangler stadig en hjælpetræner. 
- PW er blevet kontaktet af Frederiksborg Amts avis, der efterlyser artikler. PW indsender  

nu jævnligt artikler til avisen. 
- Nøgler er udleveret til trænerne. PW administrerer afdelingens nøgler. Knud Brodersen  



laver nye nøgler hvis dette mangles. 
- Indendørs haltider er drøftet i udvalget – stor utilfredshed med den tildelte tid.  
Afdelingen håber på bedre forhold i fremtiden. 

Teater : 
- Har holdt generalforsamling. Konstituerende møde afventer. FLN sender efterfølgende  
besked om konstituering til HBR. 
- Årets Kulsvierrevy er blevet aflyst pga. manglende musik. Flere muligheder er forsøgt  
men uden held. 

Kontakt-37 :PW har i sidste nummer glemt et indlæg fra skytterne – STOR beklagelse. Nyt indlæg kommer i næste 
nummer efter afltale med Villy Jensen. 

IT : 
- PW prøver at annoncere efter forældre til årets idrætslejr. 
- Hjemmesiden for tennisafdelingen er på plads. 

Støttefor. : Intet. 

Gymnastik: Intet. 

Tennis : 
- On-line booking systemet afventer at der bliver boret hul I muren og systemet tilsluttes. 
o Baner kan allerede nu bestilles over internettet og telefonen. 
o Link – ligger på tennisafdelingens hjemmeside. 
- Ny pumpe og nyt skab er opsat. 
- Afdelingen venter på at Hillerød kommune skal blive færdige med banerne – så  
sæsonnen kan starte. 

 
Byfest : 
- HA har udsendt referat fra mødet den 7. Maj 2003. 
- HA udsender mail omkring hjælpere til div. Ting som borddækning og oprydning i  
byfestdagene. 

Banko : ULN orienterede om regnskab pr. 31/3-03. Der var et overskud på kr. 260.000 mod  
resultatet fra sidste år på samme tid kr. 178.000. – FLOT ! 

Håndbold : PA efterlyser afdelingens pengekasse. PW har den – da dener blevet brugt i cafeteriet  
den sidste dag ved rulleskøjteløb. 

Ungdom : HBR har stadig udvalgets pengekasse. Der er ingen arrangementer i det forgangne år –  

hvorfor pengekassen nu afleveres til ULN og udvalget må så henvende sig hvis der skal  
afholdes noget. 

Klubhus:  
- De nye nøgler ER udleveret. 
- Knud Brodersen har 10 nøgler til Klubhusets intressenter. 
- PW spørger til udendørsglasskabene. 

Cafeteria: Blev drøftet ved pkt. 4. 

HSI : 
- HA har været til generalforsmaling den 9. April 2003.  
- Foreningernes ønsker blev gennemgået med Hillerød kommune har inddraget årets pulje  
til andet brug. Ønskerne står fortsat til næste års pulje. 



Lokalråd: HA har talt med Inge Boe Nielsen om et evt. ”Sogneblad”. 

R.skøjter : 
- Sæsonnen er slut 
- PW omtalte en episode den 12. April omkring halleje. 
- Nedsættelse af en Rulleskøjteafdeling sker senere på året. 

 
10. Eventuelt. 

Alsønerup Åben : 
- Gymnastikafdelingen mangler tilbagemelding til ULN. 
- Den 3. Juni 2003 kl. 19.00 afholdes orienteringsmøde for deltagende afdelinger/grupper. 

  

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 11. Juni 2003 kl. 19.00. 
(Dette er det konstituerende møde – husk invitation til afgående og kommende medlemmer af  
hovedbestyrelsen.) 

Mødet hævet kl. 22.25 
HBR 

  

 


