
 
Til stede : Hans Asmussen, Peter Windum, Inge Holding, Pia Andersen, Gitte Ankersen, Gitte Hein, Mads Houmann, 
Martin Frilander, Hans Rasmussen, Ulla Lund Nielsen og Helle Berg Rasmussen. 

Uden afbud : Ole Hansen og Mie Nørby Larsen 

HA bød velkommen til Gitte Ankersen, som repræsenterer badminton. 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. Juni 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 24.06.04 godkendt 
Dagsorden til nærværende møde godkendt. 

 
2. Godkendelse/ændring af forretningsorden og arbejdsplan. 

Forretningsorden og arbejdsplan godkendt uden ændringer 

Der var spørgsmål til §7. Løn under kr. 5000,00 godkendes af afdelingerne selv. Alle lønninger over kr. 5.000,00 skal 
godkendes af ULN. 

 
3. Haltider weekend for kommende sæson. 

Badminton har enkelte overlapninger m. Rulleskøjter. Dette er klaret afdelingerne imellem. 

Planen blev rettet til fra de enkelte afdelinger - og HA vil maile det færdige resultat til hovedbestyrelsen og Winni. 

ALT fremtidig kontakt til Kulsviergården skal ske via HR 

 
4. Idrætsforeningens arbejdsopgaver i fbm. Alsønderup Åben. 

PW meddelte at hjemmebane kampe i fodbold nu er OK 

Vi skal bemande pølsevogn, popcorn is og slik samt salg af øl/vand i tidsrummet 10-16 
(10-12 , 12-14 , 14-16) 

Vagtplanen blev sat som følger: 
Pølsevogn : 10-12 Tennis, 12-14 Gymnastik, 14-16 ULN 
Popcorn, is og slik : Rulleskøjter 
Øl/vand : Fodbold... satser på at holde åbent til kl. 18.... pga den sidste kamps sluttidspunkt 

  

5. Projekt 50+ - hvordan kommer vi igang. 

HA vil til næste møde indbyde en konsulent fra DGI som kan give os lidt inspiration 

  

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

Formand : 
- Orienterede om at vi er blevet kontaktet af Hillerød kommune omkring ”frigivelse” af træningstid på Kulsviergården til 



hold som ikke kan træne i Frederiksborghallen pga. aflysninger.  
Stor utilfredshed med proceduren. Intet er blevet aftalt direkte - så HA mailer til de implicerede parter om afholdelse af 
et møde når hans ferie er afsluttet - efter 1/9. HA og HR deltager. HR informerer Kulsviergården. 

Næstform.: Intet 

Kasserer : Omkostningsgodtgørelse skal på dagsorden til næste møde. 

ULN orienterede om foreningspakken - hvor langt er vi erfaringsmæssigt 
Badminton vil gerne ”på”, da kassererjobbet skal overgå til en ny person. OK - kontakt kan tages til PW. 

Sekretær : Færdigredigeret Træner-Lederliste lægges snarrest på nettet. 

 
7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton :  
- Har fundet træner til ungdomsholdene. Jon B. Hansen. 
- Evt. ændringer til trænerkontrakten som ligger på nettet kan drøftes og evt. rettes senere. 

Fodbold : 
- Glasskab. Nye skabe er hængt op på Klubhuset. 
- Har deltaget i Tivoli-Cup... stor oplevelse 
- Stor tilgang på seniorsiden - nu ca. 80 spillere 
- 1/9 afholdes DBU træner kursus 
- Mappe med presseudklip og billeder er lagt i Klubhuset . 

Gymnastik : Intet 

Håndbold : Er startet op i sidste uge både dame og herrehold 

Skydning : Intet 

Teater : 
- Afholder teaterfamiliedag for medlemmerne søndag den 22/8. 
- Børneteater : 24 børn er klar til start. 
- Ungdomsteater er i gang. 
- Voksenteater starter i Oktober. De skal spille ”Der var engang” 
- Afdelingen spørger til om Kulturprisen kunne blive opsat i Teatersalen. HR drøfter dette med Kulsviergården. 

Tennis : 

- Afholdelse af Klubmesterskaberne er på trapperne... hvis regnen ellers ”forlader” banerne. 
- Afholder generalforsamling den 26/8. 

Rulleskøjter : 
- Holder stadig sommerferie. Påtænker at starte i slutningen af september - starten af oktober. 
- Kirsten Dysted er stoppet i udvalget. Pia Jensen har overtaget arbejdet i Cafeteriet 

Kulsviergården : 
- Der er lavet ny forpagtningsaftale pr. 1/1-05 med Birgit og Svend Sejr. HR orienterede fra forpagtningsaftalen. 
- Der er blevet malet i cafeteriet men gulvet er endnu ikke skiftet. HR taler m. Kulsviergården.  
- Cafeteria-udvalget genoptages. HR er formand og afdelingerne melder tilbage til HR pr. mail hvilken person der skal 
repræsentere den enkelte afdeling. 

Kontakt-37 : 
- Nyeste udgave er snarrest klar på gaden 



Byfest : Intet 

Klubhus : 
- GA mangler nøgle. Henvises til Jørgen Henriksen som formegentlig har den tidligere udleverede til Badminton. 
- Peter Eriksens nøgle skal videregives til HR. GH sørger for dette. 
- GH skal have nøgle fra Flemming Lynge-Nielsen 
- IH kontakter Knud Brodersen og får lavet en ny nøgle. Rulleskøjter har ikke tidligere haft nøgle. 
- Stikkontakten v. sodavandsautomaten er blevet ødelagt. KB anmoder om at denne laves. PW sørger for at denne bliver 
lavet, mod betaling for materialer. 
- Dør i bagerste omklædningsrum kan ikke åbnes indefra. HR beder KB om at viderebringe dette til Hillerød Kommune. 
- Gl. glasskab skal afhentes. Mangler ”transport”. IH undersøger om hun kan klare det. 
- Slået fast at Klubhuset IKKE kan lånes ud til private arrangementer. 

IT :  

- Nyt layout på hjemmesiden 
- Mailadresser i Kontakt-37 videresender automatisk til vores nuværende mailadresser. 
- Gymnastikafdelingen er startet op på deres hjemmeside. 
- Opdatering af de enkelte hjemmesider sker hos de enkelte afdelinger. Vi talte om en evt. undervisningsaften m. PW for 
afdelingernes ansvarlige. Drøftes i afdelingerne til næste møde om ”hjælp til selvhjælp” er ønskeligt. 

Banko : Det går jævnt godt. 

 
HSI : HA orienterede fra sidste møde: 
- Nye lokaleudlåningsregler (se pkt. 6 meddelelser fra formanden) 
- Foreningernes anlægsønsker. Der var ønsker i alt over 2mio kr... vi er ikke på med nogen anlægsønsker. 
- HGI er blevet kontaktet af Advokat Birgitte Mørck. De må ikke holde auktion til deres loppemarked idet det kun er 
hende der må afholde auktioner i byen.... derfor vil HA informere byfestudvalget, så det ikke gentager sig til vores 
loppemarked. 

Støttefor. : Intet 

Lokalråd : 
- Nyt møde i september. Der arbejdes stadig videre med idéen om et fælles sogneblad. 

 
8. Eventuelt. 

Fleecejakker : Sidste bestillinger ER ordnet og udleveret. 

 
Mødet hævet kl. 22.00 
Helle Berg Rasmussen 

 


