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

Afbud fra: Martin Frilander, Inge Holding og Mie Nørby Larsen 

Uden afbud : Ole Hansen 

0. Besøg fra Birgit og Svend Sejr Nielsen 

HA bød velkommen til Birgit og Svend og hovedbestyrelsen præsenterede sig. 
Birgit og Svend fortalte om deres baggrund og deres forventninger til jobbet, samarbejdet og kommende opgaver. 
Vi kom med vores forventninger og fremlagde hvilke ting der hos os kunne fremprovokere utilfredshed. 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 6. oktober 2004 godkendt. 
Dagsorden til nærværende møde godkendt med bemærkning om at SFO tages på i dag under kort orientering. 

 
2. Idrættens Dag 2005 - Indstillinger. 

Afholdes 21. og 28. januar 2005. Badminton har deltagere (kredsvindere) 

 
3. Generalforsamling 28. maj 2005 - Hvor skal vi hen ? 

Alle tænker over muligheder - punktet genoptages på næste møde. 

 
4. Kvartalsregnskab pr. 1. oktober 2004. 

ULN uddelte regnskaber og kom med følgende kommentarer: 

Hovedafdelingen. 
- Vi mangler stadig at få de sidste penge til driftstilskud for lokalelejen kr. 37.000  
- Trænerpleje. Pengene brugt til fleecetrøjer. 
- Vedligeholdelse. Skabe til klubhuset... obs... fodbold skal lige fjerne de gamle. 
- Gymnastik. Hensættelser er bogført nu - så afdelingen kan se det i regnskabet. Normalt først bogført senere. 

 
Fodbold. 
- Kontingent - pengene er ikke kommet ind, men opkrævningerne er sendt ud og når dette sker går pengene ind på 
driften og kravet registreres under bank under betaling og skyldige kontingenter. 

 
Tennis. 
- Har endnu ikke brugt kr. 23.000. Dette bl.a. afsat til arrangementer som ikke er blevet afholdt mv. 

Vi drøftede kontingent/sæsonkort/indgangspris på rulleskøjter. PW og ULN drøfter nærmere v. næste års ansøgning om 
kommunale tilskud. For pt. “tæller” medlemmerne ikke, da kontingentet på kr. 10,00 er “for lidt” i reglerne fra 
forvaltningen. 

Bestyrelsen roste ULN for det flotte arbejde. 

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



Formand : 
- Årligt møde med Kulsviergårdens bestyrelse afholdes 16. november kl. 19.00. HR og PW deltager. 
- DGI årsmøde afholdes 24. november kl. 18 (spisning) kl. 19.20 (selve mødet) HA deltager 
- Temadag om motion/sundhed - videresendes til gym. 
- Stiftende generalforsamling i “Lokalnyt” (sognebladet) 
- MF er idrætsforeningens repræsentant i bestyrelsen 
- PW og HA fortsætter pt. i redaktionsgruppen 
- Indlæg udarbejdes til Kontakt-37 
- 1. marts 2005 er første nummer på gaden - deadline er 1. februar 2005 
- Budget for idrætslejr 2005 kr. 34.500, med deltagergebyr kr. 700 pr. person. Budgettet godkendt. 
- Folkeoplysningsudvalget har holdt møde den 4. oktober. HA har orienteret pr. mail sendt den 21. oktober. Finn 
Jellingsøe har svaret, at han undersøger sagen endnu engang. 
- HA uddelte folder fra DGI omkring 50+ 

Næstformand : Intet 

Sekretær : Intet 

Kasserer : Bankoregnskab pr. 30. september. Resultat 60.000 mindre end sidste år på samme tid 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : 
- Stor succes med efterårsturneringen. Overskud brugt til ungdomsklubtur til Bornholm. Ny tur er planlagt til næste år. 
- Børn tilbudt ekstra træning. Dette rykker ved voksentræningen - men børnene prioriteres. 

Fodbold: 

- Har holdt generalforsamling. Udvalget udvidet med 2 mand. Niels Jacobsen og Lars Bugge. Best. har ikke konstitueret 
sig endnu. 
- Kassereren har lavet grovbudget til ULN og HA 

 
Gymnastik : Intet 

Håndbold : 
- Er i fuld gang med “alle” deres hold 

Skydning : Intet 

Teater : 
- Hans Bremer Hansen er ved at lave et skab til Kulturprisen. 

- Afd. har indkøbt 4 trådløse mikrofoner kr. 25.000 brugt af hensatte midler 
- Ungdomsteater har premiere i kommende weekend 
- Godt i gang med voksenteater 

Tennis : 
- Afdelingen piller net ned - og kommunen vinterdækker efterfølgende banerne. 

Rulleskøjter : 
- Fortsat stor interesse 
- Har startet salg af sæsonkort 
- Filter over frituregryden trænger hårdt til rengøring. HR viderebringer 
- PW spurgte til krav fra Levnedsmiddelkontrollen 
- “Bog” (eksemplar) ligger i cafeteriet- kopi er sendt til Levnedsmiddelstyrelsen - ingen respons derfra. 

Kulsviergården : 
- Parabolkort. Vi skal selv lave en kasse til kortet. Aftalt at vi i stedet finder en anordning til at kortet ikke kan pilles ud. 



ILN taler med Henrik Sørensen, Badminton. 
- Lys i hallen ikke lavet. Der er evt. nogle erstatningsrør. HR har rykket. 
- Dommerbordet kaput. HR har eksempel med på nyt bord - ok til typen. PA meddeler at ledningerne er løse, så 
forbindelsen til tavlen af og til smutter. 

Cafeteria : 
- Sagen omkring bordene er videregivet til Ole Caspersen - afventer respons 
- Rygeforbud. Problematikken drøftet. Såfremt den enkelte afdeling m. børn ønsker rygeforbud - må de selv håndhæve 
reglen. 

Byfest : Intet 

Klubhus : HA afleverede mail fra Knud Brodersen til PW. 

Banko : Beskrevet under nyt fra kassereren 

IT : ASGI adresserne er pillet ned pga. spam. 

Kontakt-37 : Intet 

HSI : Intet 

 
Støtteforeningen : Intet 

Lokalrådet : Intet 

SFO : 
- Skolen og SFO har talt om en multibane på løbebanen. Pris ca. kr. 100.000. 
- Der søges i diverse fonde for ca kr. 60-70.000 
- Spørger om vi vil være med på idéen ? og bidrage med ca. kr. 20.000 ??? 
- Lad os høre nærmere, og indgå en dialog inden vi beslutter os. Pt. er der ingen midler til rådighed. 
HR har kontakten, da han sidder i forældrebestyrelsen i SFO’en 

 
7. Eventuelt. 

SFO følger ikke længere børn til idræt i hallen. Ordningen slutter 1. december. De har ikke længere personale til 
opgaven. SFO har informeret forældrene. 

Mødet hævet 22.20 
Helle Berg Rasmussen 

  

 


