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

Afbud fra : Ulla Lund Nielsen, Mads Houman og Jørgen Sommer 

 
0. Besøg af Knud Brodersen - Alsønderup Fester 

KB viste div. statestikker omkring salg/overskud af Alsønderup Fester for perioden 1976 til 2003. Det akkumulerede 
overskud for perioden beløber sig til ca kr. 5.600.000. 

Der er nu etableret en gruppe på 6-8 mand der står til rådighed for kørsel udenfor den normale “afhentningsperiode” i 
loppeperioden. 

KB udleverede kalender over kørselsuger som de forskellige afdelinger kunne byde ind på. Følgende uger blev besat : 
Uge 9 : Håndbold 
Uge 10 : Gymnastik 
Uge 11 : Fodbold 
Uge 12 : Badminton 
Uge 13 : Rulleskøjter 
Uge 16 : Tennis 
Uge 17 : Teater 
Afdelingerne skal stille med 8-9 mand pr. uge - og der køres tirsdag og lørdag. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. november samt nærværende dagsorden 

Referat fra 13.11.03 godkendt med ændring om at den nye træner til førsteholdet i fodbold hedder Jan Olsen og ikke 
som skrevet Jens Olsen. Referatet bliver snarrest lagt på hjemmesiden. 
Dagsorden til herværende møde godkendt. 

 
2. Beslutning om indkøb af fleece jakker til udvalg m.m. 

JS har indhentet til bud fra Hillerød Sport på kr. 365 pr. stk incl. tryk 

Hovedbestyrelsen besluttede at indhente flere tilbud. PW indhenter. Jakkerne skal være samme farve og kvalitet. 

Det blev besluttet at indkøbe jakker til bestyrelsesmedlemmer. Samlet pris kr. 20.000. 

Hvert udvalg sender besked om størrelser til HBR inden uge 4. Modellen bliver den samme som sidst. 

 
3. Regler for omkostningsgodtgørelse m.m. til godkendelse 

Opfølgning på pkt. 3 fra sidste møde. 

Belædning pkt. 3 i reglerne ændres så “holdledere” stryges. Pkt. 3 vedrører herefter kun “udvalgsmedlemmer” 

Reglerne blev efterfølgende vedtaget. 

 
4. Velkommen i klubben. Træner implementering 

Redigeret udgave for november 2003 blev gennemgået og indholdet blev efterfølgende godkendt. 



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

Formand : 
-Modtaget skemaer omkring udendørs og indendørs anlæg fra Hillerød kommune.  
Fodbold og gymnastik udfylder og indsender selv..  
-HA har fået forespørgsel fra FDF omkring lån af klubhuset i vintersæsonnen pga  
pladsproblemer. HA taler med spejderne omkring hvilke tidspunkter/dage/ønsker  
de måtte have og vender tilbage til hovedbestyrelsen til yderligere drøftelse. 

Næstform.: Intet 

Kasserer : Intet 

Sekretær : Uddelte reviderede træner-lederlister. Nye navne eller adresseændringer bedes  
meddelt HBR, da oplysningerne skal tilrettes på DGI’s hjemmeside. 

 
6. Planlægning af hovedgeneralforsamling den 5. Juni 2004 

Endeligt emne vedtaget. ICH bestiller. Kopi af materiale til hovedbestyrelsens medlemmer. 

Størrelsen på egenbetaling kr. 175,00 som ved sidste års arrangement bibeholdes. 

HA skriver stykke i Kontakt-37 

 
7. Mistet portotilskud til foreningsblade 

HA fik breve som Lillian Thomsen har modtaget fra Post DK. HA taler med Lillian. 

Vi drøftede forskellige “leveringsmuligheder”, når tilskuddet bortfalder pr. 1. Marts 2004. 
Eks. (hentes i hallen eller hos købmændene. Eventuel brugerbetaling for udenby’s udøvere) 

Punktet genoptages på næste møde efter gennemgang i afdelingerne. 

 
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton : Intet 

 
Fodbold : 

-Serie 6 holdet er rykket op til serie 5 
-Har afholdt generalforsamling den 18. November - ikke stort fremmøde  
-19 Januar afholdes første spillermøde med den nye træner til førsteholdet 
-Søndag den 11. Januar afholdes DGI stævne på Kulsviergården 

Gymnastik : 

-MNL havde billeder med fra afdelingens dag omkring teambuilding 
-Gymnastikopvisning afholdes søndag den 21. marts 2004 

Håndbold : 
-PA afleverer kopi om banetider til HA. 



Skydning: Intet 

Teater : 
-Kører på højt plan med forestillingen Farinelli. Forløbig solgt 1600 ud af 2100  
billetter 
-FLN orieterede om afdelingens jubilæumsskrift som er under udarbejdelse 

Tennis : Tennisspillerne er i vinterhi 

Rulleskøjter : 
-Har ligget lidt stille i december måned. I januar har der igen været fint fremmøde 

Kulsviergården : Falckkasser er nu ok 

Kontakt-37 : 
-Næste nr. er teaternummeret 
-Kulsviergården er tvivlsom til denne sæson med hensyn til bagsidesponsor 

 
Byfest : Se pkt. 0. 

 
Klubhus : Postkasserne er røget - Knud B. sørger for nye 

FogS : Intet 

IT : 

-ULN og PW har fået password til foreningspakken - De vender tilbage når erfaringer kan drøftes. 
-Det er væsentligt at medlemskartoteket er ajourført snarrest muligt. 

Banko : Intet 

HSI : Intet 

Støtteforeningen: Intet 

Cafeteria :  
-Møde tirsdag den 13. Januar 
-FLN efterlyste “nedskrevne regler” omkring hvem der gør/betaler hvad. FLN  
drøfter med udvalget og Kulsviergården 
-Rengøringen af cafeteriet er mangelfuld om lørdagen når rulleskøjter møder 
-PW foreslog et røgfrit cafeteria. Drøftes på næste møde efter behandling i udvalgene 

 
Lokalråd : Der arbejdes stadig på et fælles sogneblad. 

 
9. Eventuelt 

PW har afholdt Net-Party i klubhuset den 20-21 dec. 2003 for 16 børn fra 4-6 klasse. Har fået meget positive 
tilbagemeldinger omkring arrangementet 

Der skal afholdes møde omkring redksabsrummet på Kulsviergården den 6. Januar 2004 



 
Mødet hævet kl. 22.20 
Helle Berg Rasmussen 

  

 


