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

Afbud fra :  
Mie Nørby Larsen 

 
HA bød velkommen til Vagn Skovmand (VS) fra DGI som var inviteret til at orientere om projekt 50+ 

VS talte om muligheder for personer med aldersgrænsen 50+ , hvor Landsorganisationen har udsendt et idé-hæfte, og 
kom ind på følgende områder : 
-Vores egne etiske regler : Indeholder de noget om at man kan fortsætte i sin sport ”så lang tid man har lyst” ?` 
-Hvordan skal vores forening udvikle sig ? 
-Hvordan skaber vi et godt foreningsliv ? 
-Hvilke værdier kan indsættes i vores verden ? 
-Det er ikke så meget sporten – det er oplevelser !!! 
-Hvad kan hovedforeningen gøre ? - hvad kan de enkelte afdelinger gøre ? 

VS foreslog at vi tog en drøftelse om hvad vi vil…. og supplerede med at vi altid kan få hjælp til inspiration fra DGI evt. 
ved hjælp fra deres procesudviklingskonsulenter. 

Snakken gik løst over bordet og vi talte om evt. ”månedskurser” med forskellige foredragsholdere… ex. kost/ernæring 
m.v. 

Aftalt at projektet drøftes i de enkelte udvalg og punktet genoptages på mødet i Januar 2005. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. September 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referatet godkendt – samtidig godkendt beslutningsreferat fra det ekstraordinære møde den 15. September. 
Dagsorden til nærværende møde godkendt. 

Jfr. pkt. 1. ved sidste møde efterlyste GA ”årets gang”. HA udleverede kopi – men ville lægge det som dokument på 
hjemmesiden. 

 
2. Sidste nummer af Kontakt-37 i Januar 2005. 

Der afholdes møde omkring det nye sogneblad den 7/10-04. 
Der er afsat følgende midler til drift af bladet : 
-Lokalrådet kr. 10.000 
-Kirkerne kr. 40.000 
-ASGI kr. 40.000 
-Kulsviergården kr. 10.000 
-Reklamemidler Kr. 48.000 
I ALT kr. 148.000 

Bladet skal udkomme 6 gange årligt (hver 2. md). 1 nr. forventes på gaden marts 2005 

Reklamemidler : 6 sider med 4 annoncer på hver side a’ kr. 2000 pr stk. 

Alle er velkommen til at få stof med i bladet (skolen, jagtforeningen m.v.) 

Redaktør ”købes” i byen – og navnet på bladet er stadig ikke besluttet. 



HA udleverede 2 muligheder med udgivelsesdatoer. Vi snakkede om hvilken løsning der passede os bedst men måtte 
sande, at vi havde hver vores behov for udgivelsestidspunkter. 

HA og PW går videre med vores synspunkter til bladudvalget. 

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

Formand : 
-Vi har ikke deltaget i brugermøde m. Brug Skolen 
-GH og GA har ikke fået nøgler. GH kontakter KB. GA kontakter Lene Andersen, som formegentlig har nøglen. HA skaffer 
nøgleliste fra KB. 
-Orienterede om at der var etableret en fond til Hillerød Elite Idræt 
-Sagen omkring udlån : 
Torsdag den 21/10 bliver IKKE aflyst 
Sagen har været på dagsorden i Folkeoplysningsudvalget den 4/10 pkt. 5. 
Indstillingen går jfr. afsnit 2 imod vores skrivelse fra 17/9, hvorfor HA og HR igen tager kontakt til forvaltningen. 
ULN undersøger om vi vil gå imod lovgivningen ved at tage lokalelejetilskud hjem for timer vi reelt ikke har benyttet i 
hallen ved at skulle låne den ud. 
HA laver notat til Kontakt-37 omkring de ”godkendte” 3 aflysninger 
Den 28/9 var Hillerød Håndboldklub mødt op i hallen og havde spillet - med havde måttet forlade hallen ½ time efter da 
gymnastikken skulle til. Efterfølgende havde NP brugt 3 timer på rengøring. 

Næstform.: Intet 

Sekretær : Intet 

Kasserer : Intet 

 
4. Kort orientering fra afdelinger og udvalg: 

Badminton : 
-Afholder efterårsturnering i kommende weekend. Ca. 90 tilmeldte 
-Henrik Sørensen er trådt ud af bestyrelsen 
-Holdturneringen er så småt i gang 

Fodbold : 
-Afd. har brug for mere opbevaringsplads i klubhuset. PW har talt m. KB. Rengøringsartikler kan evt. sættes i 
varmerummet. Mht. øl og vand foreslås det at der sættes en lås på et af køleskabene med en nøgle som KUN KB har. 
PW har de videre drøftelser med KB. 
-Spurgte til kioskhonorar : ULN oplyste at dette udgjorde kr. 25.000 årligt og for dette beløb skal der endvidere købes 

rengøringsmidler. 
-Der er stadig store problemer med indendørstider – eller mangel på samme. PW spurgte til tider på skolen. Der søges 
én gang årligt i januar. PW kontakter MNL for evt. ledige tider. 
-Seniortræneren fortsætter til næste år. PW har talt løn med pgl. og orienterede derom. Spørgsmål fra HB : 
Kan budgettet løbe rundt – er der nok nye medlemmer ? 
Afdelingen skal lave et ”grovbudget” og fremsende dette til hovedbestyrelsen. Skal lønnen godkendes inden næste møde 
skal budgettet fremsendes til ULN. 
-DBU trænerkursus kr. 8.500. Tilskudsmuligheder ? 
-HB har intet kursusbudget – det ligger i afdelingerne. 
-HSI refunderer én gang årligt 50% af afholdte kursusudgifter 
-Afholder generalforsamling den 27/10 

 
Gymnastik : Intet 

Håndbold : Holdene er i gang… 



Skydning : 
-50m. stoppet for i år 
-Havde ca. 70 besøgende til familiedagen. 

Teater : 
-Børneteater netop overstået. ca. 500 gæster. Der holdes afslutning for børnene, hvor de inviteres i Glassalen og skal se 
Nattergalen. 
-Ungdomsteater er godt i gang 
-Voksenteater er så småt i gang 

Tennis :  
-Har holdt konstituerende møde 
-Spørgsmål vedr. Standerhejsning som afholdes St.bededag (22/4-05) 
Kan Hillerød Kommune klargøre vores baner før andre ? MH taler med kommunen. 

Rulleskøjter : 
-62 besøgende ved sæsonstart 
-Har indført sæsonkort for kr. 100,00 for 20 gange 
-Mødte mange nye ansigter til familiedagen 
-Vagtplanen for sæsonen er på plads 
-Tilsagn fra instruktør 
-Medlemmerne lægges ind i Foreningspakken 
-GH spurgte til en rampe. Denne er på ”tegnebrættet” 

 
Kulsviergården : 
-Regningen for rensning af gardiner er gået retur til os. Dette er vi meget uforstående overfor – men betaler regningen 
så dagen kan henlægges ! 

-Teater har aftalt med Gunner V. om opsætning af Kulturprisen 2004  
-Birgit og Svend Sejr inviteres til næste møde i HB 
-Vi efterlyser net-kort til parabolen. Dette skulle ligge i en kasse i cafeteriet – men ligger låst inde i boksen på kontoret 
??? 
-Der mangler opsætning af spejl i damernes omklædningsrum 
-På første bane i hallen er der kun halv belysning. Dette er et problem for badmintonspillerne. 
-Rulleskøjteafd. efterlyser køkkenskab fra depotrummet som efter aftale med NP skulle ind i grov-køkkenet. 
-IH oplyser at køkkenet IKKE var rengjort i lørdag den 2/10, da rulleskøjterne havde opstart – hvilket var blevet lovet ! 

Cafeteria : 
-Udvalget har holdt møde omkring ”egenkontrol”. Svar tilsedt levnedsmiddelkontrollen. Kontrolsedlen lægges i cafeteriet 
og vi skal kvittere i bogen efter udført arbejde.  
-Bordene er IKKE ok – HR taler med Winni. 

Byfest : Intet 

Klubhus : Intet 

Banko : HA har modtaget regnskab for sommerbanko (juli md). Nettooverskud kr. 80.000. 

IT : Intet 

Kontakt-37 : HA laver artikel om det nye sogneblad. 

HSI : 
-HA orienterede om mulighed for ansøgning om tilskud til Nye anlæg eller udbygning af nuværende for under 200.000. 
Vi har tidligere haft søgt om 2 petanque-baner… besluttet at søge på ny med udgift på kr. 20.000 til anlæg og 
bortskaffelse af jord. 



Støtteforeningen : 
-Har afholdt møde tidligere i aften 
-Overskud på regnskabet pr. 30/6 kr. 593.000 
-Endeligt regnskab kommer 
-Langholmgård drøftet: Bedt byfestudvalgt om at drøfte situationen, hvis gården bliver solgt inden Kr. Himmelfart. 

Lokalråd : Afholder møde ultimo oktober 

 
5. Eventuelt 

Der har været indbrud i Tennisskuret natten mellem den 23 og 24/9. Udbytte : ca. 50,- . Der skal sættes ny hængelås 
på skuret. 

PW spurgte til trykning af ASGI-folder – noget nyt ? ULN undersøger. 
HR spurgte til reaktioner på familiedagen. 

  

Mødet hævet 22.35 
Helle Berg Rasmussen 

 


