
2.Februar 2005 

Til stede : Hans Asmussen, Hans Rasmussen, Martin Frilander, Inge Holding, Willy Jensen, Pia Andersen, Ulla Lund 
Nielsen, Ane Blom, Lars Bugge og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Mie Nørby Larsen, Gitte Hein og Mads Houmann. 

 
1. Multibanen. Susan Christensen (SC) fra SFO deltager. 

SC orienterede om projektet. 
Der er blandt skolens større elver lavet en forespørgsel på nye tiltag – og der er det kommet frem at en multibane vil 
være et godt tiltag. 

Multibanen er en asfalteret og bandeafgrænset bane på 8 x 5 meter. Banderne er af stål med plader af lærketræ. Banen 
vil være med mål og basketkurve. Banen kan placeres for enden af løbebanen, da der allerede er grundasfalteret. 

Prisen for banen er kr. 208.000. 

Der er søgt tilskud diverse steder fra – og der er kommet tilsagn bl.a. fra Hillerød kommune, skolen og Bygge-og 
Anlægsfonden. Sidstnævnte vil yde tilskud på kr. 68.000 med den klausul at banen skal ligge der mindst 10 år. Derfor 
afsætter SFO’en midler til vedligeholdelse i 10 år.. 

Der afventes stadig svar fra Friluftsrådet, banker mv. 

Såfremt vi yder tilskud vil vi komme med i brugergruppen omkring banen. Denne gruppe nedsætter regler for brugsret, 
opsyn mv. 

IH spurgte til belysning. SC pegede på en evt. løsning ved at vende lyset på lysmasterne. 
MF spurgte til vand/is om vinteren (skøjtebane). Dette vidste SC ikke. 
HA spurgte til muligheden for opsætning af minitennisnet. Dette skulle nok kunne lade sig gøre. 

SC søger om kr. 20.000 fra Idrætsforeningen – men alt har interesse. 

SC vil forespørge hvad prisen vil blive hvis siderne skal forlænges – og vil sende tegningerne til HR. 

 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. Januar 2005 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra den 5. Januar 2005 godkendt. 
Dagsorden til nærværende møde godkendt. 

 
3. Multibanen. Stillingtagen til etableringsbidrag og løbende vedligeholdelse. 

Efter nærmere drøftelser menes det at være temmelig dyrt for så lille et areal. 

Vi ønsker ikke at deltage med betaling til vedligeholdelse, men vil gerne støtte projektet med et engangsbeløb. 
Alt efter størrelsen på banen blev det besluttet at støtte med kr. 10.000 (ved 8x5 meter) og ved større bane (minimum 
½ gang større) kr. 20.000. Vi ønsker herefter mulighed for deltagelse i brugergruppen. 

Beløbet vil ikke blive udbetalt i nuværende regnskabsår men vil live indlagt i næste års budget. 

Endvidere vil det være et ”krav” at der kan opsættes mininet til skumtennis og fodbold. 



 
4. Generalforsamling 28. Maj 2005 – Hvor skal vi hen. 

Tidligere forslag om Western-besøg og Bendix Vine blev taget af tapetet. 

ULN har undersøgt med Helsinge Golfklub. Der er mulighed for instruktion og spil på dagen. 
Kulsviergården danner rammen om festen. ULN, HR og IH er nedsat til festudvalg. 

HA pointerede at hver afdeling senest den 18. Marts 2005 skal aflevere 10-15 linier til ham til brug for skriftlig beretning 
til Lokal Nyt. 

 
5. ¾ års regnskab pr. 31.12. 04. 

ULN udleverede og gennemgik regnskabet for de forskellige afdelinger og kom med følgende kommentarer : 

Hovedafdelingen :  
- Vi har fået flere penge ind i driftstilskud, da vi har brugt hallen mere end beregnet. 
- Trænerpleje : Overforbrug på 13.000 skyldes indkøb af fleecetrøjer 
- Telefon Klubhus : Beløbet skyldes ISDN-forbindelsen til tennis, hvorfor det blev besluttet at overflytte posten til 
Tennisafdelingens budget. 

Fodboldafdelingen : 
- Der mangler stadig at indgå omkring kr. 40.000 for kontingent. Disse skulle gerne indgå inden 31.03.05. 
- Når hallejen for resten af sæsonen er betalt vil der være et underskud på ca. kr. 8.000. ULN  
foreslog at deltage på afdelingens næste møde for at tage en snak om budgettet. 

 
6. Ungledercamp i april og juni 2005. 

HBR skulle have været til møde i DGI den 31. Januar. Dette blev aflyst.  
Afventer ny henvendelse fra Vagn Skovmand DGI. 

 
7. Haltidsfordeling 2005/2006. Nedsættelse af udvalg. 

Formand : HR 
Brugere : Fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og rulleskøjter. 

HR finder mødedato og kontakter afdelingernes formand, som så må videregive mødetiden til det udvalgsmedlem som 
udpeges til opgaven. 

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

Formand : 
- Der er kommet ny pjece fra Hillerød kommune vedr. Lokaleudlån. Pjecen kan findes på  
Kommunens hjemmeside under Børn og kultur. HA vil forsøge at få lavet et direkte link fra ASGI. 
- Årets lederpris gik til Gribskovens Hårde Kerne. 

Næstformand : Intet 

Sekretær : Intet 

Kasserer : Intet 



 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton : 
- Overvejer muligheden for et nyt boldskab, da det andet er slidt og ikke helt virker efter  
hensigten. Såfremt det ikke kan afholdes af eget budget kan beløbet lånes fra HB og efterfølgende afdrages. 
- Gitte Ankersen stopper i udvalget ved næste generalforsamling. 

Fodbold : 
- Afdelingen har nedsat et sponsorudvalg. 
- Ansøgt om at afholde ARLA-dag (minifodboldskole for børn i alderen10-16 år) den 1. Maj 2005.  
- Der har været problemer med de unges opførsel i hallen. Evt. tale med badminton, da det er samme ”kundekreds”. 
Fodbolden overvejer alternativer til beskæftigelse i cafeteriet. 
- Kulsviergården. Der er mange veje ind i køkkenområdet i cafeteriet. Der skal være låst – men der har været ”frit lejde”. 
HR taler med Svend om aflåsning. 

Gymnastik : Intet 

Håndbold : Intet 

Skydning :  
- Der er fin tilslutning på børnesiden. 
- Afdelingen skal deltage i kapskydning. 
- HA videregav brev modtaget fra Jagtforeningen. 

Teater : Intet 

Tennis : 
- Seniortræningen er på plads for den kommende sæson. 
- Der påtænkes juniortræning. 
- Loppekørsel er på plads for uge 8. 

Rulleskøjter : 
- Medlemstallet er nu opgjort til 350. 

Kulsviergården : 
- Kogeplade til cafeteriet er søgt hos ejendomsudvalget. 
- Pokalerne i cafeteriet. Kan de pudses ? IH prøver hos rulleskøjteudvalget. 
- IH ang. Redskabsrum : der er blevet ryddet op og sat tape på gulvet for hver afdeling. HR  
beder Svend lave en tegning på hvem der bor hvor – eller evt. skrive på gulvet. 
- Skabene i redskabsrummet – Hvem har hvad og hvem har nøgler ?. Afdelingerne skal  
markere deres skabe, så de ubrugte skabe kan åbnes/benyttes. ULN taler med banko. 

Cafeteriaudvalg : 
- Det er IKKE blevet lovet at rulleskøjterne IKKE kører i cafeteriet. De ruller derud for at ”tanke op” – men det er ikke 
stedet der leges. 

Byfestudvalg : Intet 

Klubhus : 
- Fodboldafdelingen oplyser at Jan Olsen ønsker gang i køkkenet. Tilbudt opstart pr. 15. Marts 2005 med overtagelse af 
Knud B’s forpligtelser. Det skal klarlægges om det er fodboldafdelingen eller Jan Olsen der har ansvaret. Endvidere skal 
der være én der har spiritusbevilling. Retur til fodboldafdelingen for yderligere afklaring. 

Banko : Intet 



IT : 
- Kulsvierscenen og håndboldafdelingen har opdateret deres hjemmesider. 

Lokal Nyt . 
- 1. udgave udkommer 2. marts. Bladet er på ca. 40 sider og udkommer i 1300-1500 stk. 
- Bestyrelsen har pt ikke konstitueret sig.  
- Udsendelse af blade til udensognsbeboere er den enkelte afdelings eget ansvar. 

HSI : 
- Sagen omkring udlån af vores haltid kører stadig. Vi forventer dog ikke nogen andre i hallen i næste sæson. 

Lokalrådet : 
- Påtænker at afholde trafikuge i uge 19. 

Støtteforeningen : Intet 

 
10. Eventuelt. 

Intet 

Næste møde flyttes fra 3. Marts til 9. Marts kl. 19.30. 

 
Mødet hævet 22.20 
Helle Berg Rasmussen 

  

 


