
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 11. AUGUST 2003 

  

 
Til stede : Hans Asmussen, Flemming Lynge Nielsen, Peter Windum, Mads Houman, Ulla Lund Nielsen og Ole Hansen 

  

Afbud fra : Mie Nørby Larsen, Poul Erik Rasmussen, Helle Berg Rasmussen, Hans-Erik Larsen 

  

1. Godkendelse af referat fra mødet den. 11 Juni 2003 samt godkendelse af dagsorden. 

Referat blev godkendt. 

Dagsorden til mødet d.d. blev godkendt. 

 
2. Forretningsorden og arbejdsplan. 

Forretningsorden og Arbejdsplan for 2003/4 er godkendt. 

 
3. Nedlæggelse af mønttelefon efter indbrud i klubhuset. 

Der er enighed om at nedlægge mønttelefonen pga. indbrud/hærværk og ringe brug. 

 
4. Det nye cafeteriaudvalg. 

Flemming Lynge Nielsen tager action for at få gang i udvalget. 

 
5. Alsønderup Åben den 13. September 

Der bliver arbejdet videre ned arrangementet. 
Helle og Hans har givet tilsagn om at stå i vores informationsbod. 

 
6. Week-end tider på Kulsviergården ( endelig bestilling) 

Der arbejdes stadig med at få det hele til at passe. Punktet tages op på næste møde, herunder hvordan vi evt. kan 
skaffe plads til fodboldpigerne tirsdag eller onsdag. Peter drøftet det forinden med Badmintonudvalget.. 

 
7. Har bestyrelsen en målsætning for den kommende sæson. 

Der skal på næste møde tages stilling til nedlæggelse af ungdomsudvalget. 
Hvad gør vi med idrætslejren til næste år. 
Eventuelle andre tiltag i årets løb. 

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



Formand : Folkeoplysnings udvalget har fået oplysninger om vores forenings virke i sidste sæson. 

Næstformand : Intet. 

Sekr.: Intet 

Kasserer : Intet. 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Fodbold : Har deltaget i Tivoli-cup, det var en kæmpe oplevelse. Det er ønsket at gøre det igen til næste år. 

Der er fundet en træner til pigerne. 

Kontingent-opkrævning tages op på næste møde. 

 
Skydning : Har afholdt stort stævne med 190 skydninger. 

Det er et problem at få nye børn/medlemmer til skydning. 

 
Teater : Er startet op med de forskellige afdelinger, børneteater, og Bornholmer sange. 

 

Tennis : Klubmesterskab afholdes i næste week-end. Tennisafdelingen deltager med arrangement ved Alsønderup-Åben. 
Afholder generalforsamling 28 August-2003. 

Klubhus : Indbrud igen. Coca-Cola maskinen er død, og bliver nok ikke erstatte. Det samme gælder mønttelefonen. 

Cafeterie : Flemming Lynge Nielsen udsender/kontakter til de relevante, således udvalget kan starte op. 

 
Rulkleskøjter : Starter 20 september. 
Det er planen af 1 skal have ansvaret for vagtplanen og 1 skal være ansvarlig for cafeteriet. 
Der etableres ikke et selvstændigt udvalg til den kommende sæson. 

 
Øvrige udvalg er først nu så småt ved at starte op- 

 
10. Eventuelt. 

Intet. 

 
Referent 

Peter Eriksen 

  

 


