
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 13. NOVEMBER 2003 

 
Til stede : Hans Asmussen, Peter Windum, Inge Holding, Pia Andersen, Jørgen Sommer, Flemming Lynge Nielsen, Mads 
Houmann, Peter Eriksen, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Ulla Lund Nielsen, Ole Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. Oktober samt nærværende dagsorden 

Referat fra 01.10.03 godkendt 
Dagsorden til nuværende møde godkendt. 

 
2. ½-års regnskab pr. 01.10.03 

HA uddelte regnskabet og havde følgende bemærkninger fra ULN: 

-Under hovedafdelingen er kr. 251.000 a/c fra Støtteforeningen endnu ikke indgået 
-Regnskabet fra årets idrætslejr er modtaget men endnu ikke bogført kr. 34.500 

Stor ros til ULN for et flot stykke arbejde. 

 
3. Regler for omkostningsgodtgørelse m.m. til godkendelse. 

I udleveret materiale har ULN tilrettet kørselsudgifterne til gældende takster. 

Hovedbestyrelsen besluttede at reglerne ændres således at: 
-Der det første år kan indkøbes for max kr. 1000,- og andet år max kr. 700,- for ulønnede trænere og instruktører 
-Hjælpetrænere og instruktører må få tøj for max kr. 900,- det første år, og hvert andet år fremefter. 
-For holdledere og udvalgsmedlemmer blev det besluttet at indkøbe nye fleece-jakker. 

Jørgen Sommer undersøger priser til næste møde i januar. Logoet må gerne trykkes i hvid.  
Alt efter prisen besluttes det herefter om de pt. kun indkøbes til nyankomne siden sidste indkøb af jakker. 

Omkostningsgodtgørelse drøftes igen til januar - efter drøftelse i de enkelte udvalg. 

 
4. Prioritering af haltider til næste sæson. 

Det er tidligere af hovedbestyrelsen besluttet, at holdsport skal prioriteres før individuel sport. Denne prioritering er 
stadig gældende. 

Herefter gav hvert medlem deres mening til kende omkring prioriteringsrækkefølge. 

Følgende punkter nævnt : 

-Høj prioritering af børnesport 
-Træning før udlejning 
-Normal indendørssport kontra normal udendørssport 
-Mere fleksible udvalg... alle holder på “deres” haltider 

Det blev besluttet at starte planlægningen tidligere - og at afdelingerne skulle udvise fleksibilitet. Endvidere var der ikke 
behov for nedskrevne regler - men blot at der blev vist hensyn til ovenstående ønsker/behov. 



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

Formand : 

-26. November 2003 er der årsmøde med DGI Frederiksborg Amt på Arresøhus.  
-Modtaget prisregulering.... videresendes til ULN 
-Fodboldafdelingen har sendt en indstilling til idrættens dag (“Unge på vej”) den 16. Januar 2004. 
-Generalforsamling drøftet 

Næstform.: Intet 

Kasserer : Intet 

Sekretær : Efterlyser reviderede træner-lederlister. 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : 

-Har afholdt efterårsturnering for ungdom i Hallen. Flot tilmelding og ros til rengøringen i Hallen 
-Afdelingen har fået ny voksentræner 
-Udvalget arbejder pt. med nyt spillertøj 

 
Fodbold : 

-God status på kontingentopkrævning 
-Afholder generalforsamling tirsdag den 18. November kl. 19.00 i Klubhuset 
-Dagplejen har lånt det udendørs boldrum til opbevaring af stole til brug ved deres lån af klubhuset. 
-Afdelingen har fået ny træner til seniorerne. Jens Olsen fra Slangerup 

 
Gymnastik : 

-Trænere og udvalg har haft en rigtig god dag omkring teambuilding arrangeret af DGI. 
-Aerobic kører nu fint 

 
Håndbold : 

-Efterlyser et almindeligt ur i hallen. Når der spilles kampe og pointtavlen/tidtagertavlen er i brug sættes det almindelige 
ur ud af drift. 
-PA spurgte til hvem der pudser vores pokaler...ingen specielt.... hvis nogen har lyst er de velkommen. 
-PA havde spørgsmål om en løs forbindelse i dommerbordet. PA taler selv med Maj-britt 
-Pengene i de aflåste køleskabe i cafeteriet fra håndbold og badminton er blevet stjålet !!! Besluttet at der fremover 
IKKE skal ligge penge - men at udvalgene må tage dem med hjem. 
-HA takker for modtaget referat fra udvalget. 

 
Teater : 

-FLN uddelte brev til Hovedbestyrelsen omkring en ansøgning på underskudsgaranti til brug ved afdelingens jubilæum 
næste år. Denne godkendes - men afdelingen skal selv dække underskuddet ind, når midlerne kommer ind. 

-Afdelingen har lavet en god aftale med Kulsviergården omkring tider/priser 
-Ungdomsteater er afsluttet for denne sæson. Flot forestilling. 



 
Tennis : 

-Hillerød kommune har ikke vinterklargjort banerne. MH har gjort kommunen opmærksom på det. 

 
Rulleskøjter : 

-Stadig flot tilgang af medlemmer 
-De fleste lørdage er stort set booket op med afholdelse af børnefødselsdage 
-Modtaget tilsagn om instruktør fra Frederikssund 
-Stort positivt tilsagn fra hjælpere til indgang og cafeteria 
-Afdelingen har søgt om mere tid... lørdag fra kl. 15-16 

 
Kulsviergården : 

-Redskabsrummet skal organiseres. Brugere fra de enkelte afdelinger mødes med Niels Petersen. PW tager initiativ. 
-Rengøring af hallens gulv efter lejearrangementer i weekenden er ikke optimal, før gulvet er vasket flere gange. Vi vil 
være obs på “rengøringslisterne” i hallen  
-16. november bruges cafeteriet til bespisning 
-Falckkassen er, jfr. tidligere ref., synlig - men tom ! 

 
Kontakt-37 : 

-Deadline 14. november 2003 
-Udvalgene skal sørge for at opdatere deres medlemmer i medlemskartoteket, så dem udenfor bygrænsen kan få 
tilsendt Kontakt-37. (der skal sættes X i kassen) 

 
Byfest : 

-Knud Brodersen møder den 5. Januar til næste møde med hovedbestyrelsen 
-HA skal udsende ca. 200 breve til personer mellem 18 og 55 år som ikke deltager i byfestarbejdet - men er registreret 
som medlemmer af Idrætsforeningen. 

 
Klubhus : Intet 

 
FogS : Intet 

 
IT : Intet 

Banko : HBR har været til hyggelig frokost på Kulsviergården 

 
HSI : PE har været til møde.  
Informerede om en 3-dobbelt stigning på forsikringer i DGI-regi i Hillerød 

 
Støtteforeningen : Næste møde afholdes i august md. 2004 

 
Cafeteria : 



-Pomfritteskoger : Den ene side virker ikke. FLN har talt med Kulsviergården som undersøger maskinen. 
-Kulsviergården leder efter et nyt “overskab” til os 
-FLN indkalder til møde i udvalget først i det nye år. 
-Bordene er ikke pæne. Nogle er “nye” mens andre er meget “slidte”. FLN taler med Kulsviergården 
-IH efterlyser fryseplads... IH tjekker selv 

 
Lokalråd : 

-Bog fra Lokalrådet uddelt. Rettelser skal sendes til Kirsten Dysted på mail kdy.home@ofir.dk senest den 15.December 
2003. De enkelte afdelinger er selv ansvarlige for rettelserne 
-HA har været til møde den 6. november 2003.  
-Møde for nye beboere er fastsat til 17. Marts 2004 på Kulsviergården. Mødet annonceres i bogen. 
-Der arbejdes videre med initiativerne omkring et fælles sogneblad. 

 
7. Tvungen brug af Det Centrale Kriminalregister og foreningens beredskabsplan 

Inden længe vil regeringen vedtage en lov der gør alle organisationer, der arbejder med børn og unge, pligtige til at 
indhente “pædofiliattester”. Af disse attester fremgår hvis pågældende har været straffet eller anklaget for overgreb af 
seksuel karakter mod børn eller unge. 
Vi har i foreningen talt om, hvordan vi bedst muligt kan forberede os på dette arbejde. I den forbindelse har vi besluttet 
at samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen vil stå som rekvirenter af de indhentede oplysninger, således at hele 
hovedbetyrelsen kan være med til at handle, hvis vi kommer i den ulykkelige situation at strafbare forhold skulle fremgå 
af attesten. Loven siger nemlig af hensyn til den enkeltes retssikkerhed, at kun de mennesker der rekvirerer attestemn, 
må kende dens indhold. 
Det er også sådan, at træneren eller den frivillige selv skal skrive under på, at vi må indhente attesten, således at en 
eventuel dømt eller tidligere mistænkt, har mulighed for frivilligt at trække sig ud af foreningen. 

Vi har nedsat en lille styregruppe med HA, HBR og MH som koordinerer og styrer det videre arbejde med at forebygge 
overgreb i vores forening og vi vil snarrest have en handleplan klar med retningslinier for hvad der gøres hvis noget 
skulle fremgå af attesten, hvis der opstår mistanke om overgreb, er sket et overgreb osv.  
Endvidere vil vi i foreningen fortsat arbejde med indplementeringen af indholdet af folderen “VELKOMMEN I KLUBBEN” i 
foreningens arbejde. 

 
8. Velkommen i klubben – forebyggelse – omgangstoner m.m. 

HA uddelte et revideret eksemplar af vores folder. 

Optages på næste møde den 5. Januar 2004. 

 
9. Eventuelt 

PW : Foreslog at afholde et NET-Party for børn med egne computere i klubhuset. OK at afholde dette i foreningsregi. 

IH : Spurgte til hvem der afholder arrangementer for de unge - og hvad der tidligere har været lavet. Orienteret om det 
tidligere ungdomsudvalgs arbejde. IH ville selv arbejde videre med ideer. 

JSO: Nævnte problem omkring pladsmangel til rekvisitter til badminton. Dette søges løst på mødet omkring oprydning i 
redskabsrummet. 

 
Mødet hævet kl. 22.35 

Helle Berg Rasmussen 
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