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

Afbud fra : Ole Hansen 

HA bød velkommen til Tove Mortensen, som repræsenterer badminton. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. April 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 01.04.04 godkendt 
Dagsorden til herværende møde godkendt. 

 
2. Ny struktur på Kulsviergården ? - kan vi komme med forslag. 

Niels Petersen stopper pr. 31.12.04. 

Vi drøftede forskellige muligheder for fremtidigt samarbejde. En af mulighederne kunne være at Idrætsforeningen selv 
kunne forvalte hal-delen (hal-omklædning og cafeteria) 

Fordele og ulemper ved ovenstående løsningsmodel drøftet. 

Fremtidige drøftelser med Kulsviergården omkring det videre forløb foretages af : HA, FLN og ULN. 

 
3. Haltider for kommende sæson. 

Lørdag den 09.10.04 kan der ikke blive rulleskøjtekørsel - badminton har efterårsturnering. 

Søndag den 20.03.05 kan der ikke spilles håndbold - gymnastikafdelingen har gymnastikopvisning. 

Badminton: Træning stopper den 27.04.05 og banelejen stopper den 26.04.05. 

 
4. Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver i forbindelse med Alsønderup Fester. 

Brev fra byfesten omkring de 2 bestyrelsers arbejde i forbindelse med byfesten udleveret. 

Lørdag den 22.05.04 kl. 9.00. Vi skal stille med 1 mand fra hvert udvalg til borddækning til medhjælperfesten. 

Søndag den 23.05.04 kl. 10.00. Vi skal stille med 2 mand fra hvert udvalg til oprydning og rengøring efter 
medhjælperfesten. 

 
5. Generalforsamling. Tilmeldinger og emner til hovedbestyrelsen. 

Pr. dato er der tilmeldt 40 personer. 

HA opfordrer til at der sendes mail til udvalgsmedlemmer og trænere om at huske at tilmelde sig. Sidste frist for 
tilmelding er 15. maj. 

HA og IH beslutter menu og opgaver 



FogS har søgt om at afdelingen nedlægges til en gruppe under hovedbestyrelsen. Dette ok med bestyrelsen - dog skal 
det lige godkendes på generalforsamlingen. 
Vi talte om at rulleskøjterne skulle være en selvstændig afdeling fra næste år. Dette skal ligeledes godkendes på 
generalforsamlingen. 

Emner til hovedbestyrelsen drøftet. 

 
6. Foreløbigt regnskab pr. 31.03.04. 

ULN fremlagde regnskabet. Flot arbejde. 

Såfremt vi henter de sidste 71.000 fra støtteforeningen hjem ender vi ud med et underskud i forhold til budgettet på kr. 
21.000. ULN og HA drøfter overførslen fra Støtteforeningen til nedbringelse af underskudet. 

Gymnastikken ønsker at lave en hensættelse. MNL laver skriftlig ansøgning til ULN. 

Fodbold har et underskud pt. på kr. 82.000. Hertil skal lægges en indtægt på kr. 40.000 i opkrævet kontingent - som 
endnu ikke er bogført. 

Tennis har haft underskud på 19.000. Dette skyldes at det har været “reparationsår” i afdelingen. Nyt tag, pumpe og 
EDB. 

Teater har overskud på kr. 81.000. Afdelingen har hensat kr. 60.000 til lydanlæg, parykker m.v. 

Rulleskøjter ender ud med et overskud på kr. 8-10.000. De ønsker at hensætte beløbet til indkøb af nye rulleskøjter. 

 
7. Alsønderup Åben flyttet til 18.09.04. 

Tennis : ja et par timer 
Skydning : ok - på 50m banen 
Fodbold : PW arbejder på at flytte kampene til hjemmebane 
Badminton : Udendørs “lille turnering” 
Gymnastik : Redskabsbane i gymnastiksalen 
Teater : ok til aftenfesten ? - FLN er ikke bekendt med dette 
Hovedbestyrelsen : 20 vagter af 2 timer til pølsevogn, popcorn og øl-salg. 10-12, 12-14, 14-16. OK vi skaffer folk. 

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

Formand : 

-Modtaget invitation til Slotsløbet den 06.06.04.  
-Velkomstfolder - ULN undersøger m. Hillerød kommune. 
-Fleecetrøjer til de ny-indvalgte. Afdelingerne giver besked til PW om nye bestillinger : Antal og Str. 

Næstform.: Intet 

Kasserer : Intet 

Sekretær : Intet 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 



Badminton :  
-Har afholdt generalforsamling og fest. Der er 2 nye medlemmer i udvalget. Der afholdes konstituerende møde den 
10.05.04. 

Fodbold : 
-Glasskab. PW efterlyser beløb som de kan arbejde ud fra. Hovedbestyrelsen fastholder beløb omkring kr. 6-7.000 eller 
svarende til materialeudgiften. 
-Arbejder videre med holder til støvle-børsten 
-Sag omkring afdelingens adgang til køkkenet i klubhuset fortsat fra sidst. PW arbejder videre på sagen med Knud 
Brodersen. 

Gymnastik : Intet 

Håndbold : Intet 

Skydning : Intet 

Teater : 
-Afdelingen takkede for indstillingen til Kulturprisen 2004. 
-Har afholdt generalforsamling - flot fremmøde. 
-FLN spurgte til en feeder til kopimaskinen i klubhuset til trykning af materiale til teaterafdelingen fremover. Afdelingen 
undersøger selv priser på dette. 
Den billigste løsning vil dog være at få trykt hos DGI i Hillerød.  
-Afdelingen anmodes om at rydde op på hemsen inden Kr. Himmelfart. 

 
Tennis : 
-Holder standerhejsning St. Bededag. 

-Nødhjælpskassen er flyttet fra skuret til boldrummet i klubhuset. IKKE hensigtsmæssigt, da kun fodbold har nøgler 
dertil. Flyttes til andet sted - evt. v. telefonpladsen. 
-Der har været frostsprængninger ved vandingsanlægget. Dette er under reparation. 
-Afdelingen har holdt aktivitetsdag. 

Rulleskøjter : 
-Nu 520 medlemmer. 
-Sæsonen er stoppet midt i april 
-Pia Jensen overtager cafeteriet efter Kirsten Dysted 

Kulsviergården : 
-Spørgsmål til badminton omkring høje dommerstole. De skal gemmes ! 
-Ændring af skab fra rulleskøjter fra sidste møde er i orden.  
-Der vil komme et brev til underskrift omkring fjernelse af slik og sodavandsautomaterne. Winni har skrevet til HA om 

ændring af samarbejdsaftalen - vi henholder os til referatet fra Kulsviergårdens møde den 21.04.04. 
-FLN kontakter Gunner V omkring tidspunkt for maling og lægning af gulv i cafeteriet. 
-Kulsviergården har tilbudt os at overtage en computer. Dette har ingen interesse. 
-Sommerbanko - er det noget vi vil gå ind i - med overskudsdeling (salg af øl, vand m.m) Afdelingerne tænker over det. 
-Skabet i det lille grovkøkken må IKKE være låst, da forstærker til hallen befinder sig der. Tove taler med Henrik 
Sørensen, Badminton, som har sat lås på skabet. 
-Depotrum. Kulsviergårdens bestyrelse er obs. på indholdet i rummene. 

Kontakt-37 : 
-Nyeste udgave ligger på nettet. 
-PW oplyste om at portoændringerne kan give “problemer” ved generalforsamlingen. 

Byfest : 
-19 personer har meldt sig efter HA’s skrivelse. 
-Såfremt man har personer der gerne vil deltage skal henvendelse ske til Jørgen Henriksen. 



Klubhus : Intet 

FogS : Ønsker afdelingen nedlagt som selvstændig afdeling. Se pkt. 5 

IT : 
-Mailadresser kommer fra næste nr. af Kontakt-37 på side 2. 
-Fodboldafdelingen har fået ny hjemmeside. 
-IH nævnte at der var gamle meddelelser på ASGI.dk 

Banko : HA har besøgt bankofolkene til spillet 2. påskedag. 

HSI : Har holdt delegeretmøde. Finn Jellingsøe er ny formand. 

Støttefor. : Intet 

Cafeteria :  
-Se tidligere omkring Kulsviergården. 
-FLN rykker for optælling af materiel. FLN kontakter Winni. 

Lokalråd : 
-Afholder møde den 12. 05.04. PW og HA deltager. 

 
10. Eventuelt, herunder udlevering af fleecetrøjer. 

Konstituerende bestyrelsesmøde fastsat til onsdag den 16.juni kl. 19.00 

 
Mødet hævet kl. 22.10 
Helle Berg Rasmussen 

 


