
5 Maj 2005 

Til stede: Hans Asmussen, Ulla Lund Nielsen, Ane Blom, Mads Houmann, Martin Frilander, Anne-Line Vest, Ole Hansen, 
Pia Andersen, Gitte Hein, Inge Holding, Hans Rasmussen og Helle Berg Rasmussen 

Afbud fra: 

Uden afbud: Peter Windum 

 
1. Tilbagemelding fra sidste møde af Lene Wiehe og Jesper Sydney fra DGI, Frederiksborg Amt. 

Lene og Jesper uddelte materiale som efterfølgende blev gennemgået. 

AI proces – anerkendende indspørgen – til brug for fornyelse (i vores tilfælde). 
AI lægger vægt på det positive hos gruppen og det enkelte individ for derigennem at skabe billeder af en ønskværdig 
fremtid. 

Ud fra et temaområde kan følgende model benyttes : 
4-D modellen : Discovery (undersøgelsesfasen) – Dream (drømmefasen) – Design (designfasen) – Destiny 
(realiseringsfasen, hvordan opnås målene, handleplaner)… Og rundt på ny. 

Jesper og Lene havde følgende forslag til AI-processer : 
- Hovedbestyrelsens arbejde 
- Samarbejdet med afdelingerne 
- Visioner for ASG&I 

Arbejdsgangen i en sådan proces vil være at Jesper og Lene guider os igennem arbejdsgangen med processen. 

Tid : evt. en aften eller en lørdag – så der kunne bruges lidt mere tid. 

Af kurser kom Lene med følgende forslag (som både kan afholdes for afdelingerne eller hovedbestyrelsen): 
- Gør gode møder bedre (varighed ca. 3 timer) 
- Samarbejde med kommune og folkeoplysningsudvalg (varighed ca. 3 timer) 
- ”Få flere med” (varighed ca. 4 timer) 

Kurserne kan afholdes i løbet af et år – og giver et indblik i foreningslederuddannelsen (som vi tidligere har talt om var 
meget tidskrævende) 

Jesper havde et forslag til at starte med en AI-proces umiddelbart efter generalforsamlingen og derefter fokusere på 
kurserne.  
Der kan også laves en AI-proces omkring ”at få flere med” - for at give os nogle fremtidige redskaber at arbejde med. 

MH kom med et forslag omkring : hvordan får man klub-livet til at blomstre (dog mest til brug for de enkelte afdelinger) 

Vi drøftede efterfølgende nærmere i bestyrelsen og besluttede at vi først ville starte op efter sommerferien. 
Aftalte at prøve en 4D-model på ”få flere med” (evt. med deltagelse af bestyrelserne for de enkelte afdelinger) og så 
holde et kursus i ”gør gode møder bedre” for medlemmerne af hovedbestyrelsen. 
4D modellen er nødsaget til at være en lørdag/søndag (pga. tiden). Kurset kan afholdes en hverdagsaften. 
Dato til forslag for AI-proces : Lørdag den 24. September 2005  
Dato til forslag for kursus ”gør gode møder bedre” : Tirsdag den 16. August kl. 19.00 

  

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2005 samt nærværende dagsorden. 



Referat fra 4. april godkendt. 
Dagsorden til d.d. godkendt. 

 
3. Endelig godkendelse af afdelingsbudgetter for 2005/2006. 

ULN gennemgik budgettet på sidste møde. Differencen i badminton jfr. Sidste møde er ok.  
I alt ender vi u med et underskud på 7.025,- 
Budgettet godkendt. 

 
4. Generalforsamling 28. maj 2005 – afsluttende planlægning. 

HA omdelte liste over tilmeldte.  
Dirigent : Knud Sørensen 

 
5. Foreløbigt årsregnskab 2004/2005 

ULN uddelte og kommenterede på regnskabet. Revisionsberetningerne mangler. 

Hovedafdelingen: 
- Vi har stadig kr. 133.000 stående i støtteforeningen som ikke er hentet hjem for tidligere år. 
- Omkostningsgodtgørelse : merforbrug fleecetrøjer 
- Vedligeholdelse : merforbrug skab udenfor klubhuset. 
- Kontor og adm. : merforbrug scanner m.v. til kontakt-37 

Gymnastik : 
- Indtægter for 50.000 mere end budgetteret. 

Fodbold : 
- Kontingenterne er højere end budgetteret….men det er udgifterne også. Dette er der dog taget højde for til næste 
budget. 
- Kontor og adm. Er steget pga. annonceudg. til Hillerød posten. Disse søges dog dækket ind på sponsorindtægterne. 

Teater : 
- 18.500 fra tidligere hensættelser er blevet hensat på ny. 

I alt et samlet underskud på 11.469 mod budgetteret underskud 6.000. 

Balance : 

Tilgodehavende kontingenter : fodboldafdelingen. Kontingenterne er klar men pga problem i foreningspakken er det ikke 
sendt ud … men problemet er løst nu. 

Ros til ULN for et flot arbejde ! 

 
6. Pokalemner. 

Emner drøftet. HBR sørger for indhentning af pokaler og indgravering. 

 
7. Nedlæggelse af 200 meter skydebanen og salg af jorden. 

OH fremlagde problemstillingen om vedligeholdelse m.v. og der er ca. 4 skydninger om året. 



Huset ligger på 349 kvadratmeter landbrugsjord. Der er ikke el og vand. 
Bonden som har joden rundt omkring vil gerne overtage jorden og rive huset ned kvit og frit (vurdering ca kr. 5.000). 

Vi talte om stempelomkostninger. Hvem skal betale dem ? 

Der kan som løsning skydes på Hanebjerg for 50 øre pr. skud. 

OH undersøger om bonden vil betale stempelomkostninger (ca. 1500,-). 

  

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

Formand: 
- Indberetning til lokaltelefonbogen. Gitte Ankersen ændres til Ane Blom 

Næstformand:  
- Efterlyser tidspunkter for start i hallen fra rulleskøjter og badminton. 
- Alsønderup Åben – 10 september. Aftenrengøringen er stadig ledig. Det godtgøres med kr. 5.000. Interesserede 
afdelinger bedes henvende sig til HR. 
- Bemanding af øl, pølser og popcorn hele dagen 9-16.30 ? Vi talte om skema lign sidste års bemanding. HR vender 
tilbage. 

Sekretær:  
- Møde omkring ungledercamp er pt. aflyst, da vi var den eneste forening der havde vist interesse. 

Kasserer: Intet 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: 
- Vil meget gerne have en større opslagstavle op i hallen til børnene. Den skal evt. op på den modsatte væg, da der ikke 
er plads til en større på nuværende plads. HR spørger på kulsviergården. 

Fodbold: Intet 

Gymnastik: Intet 

Håndbold: 
- Der er kommet ny bestyrelse. 

Skydning: Intet 

Teater:  
- GH efterlyste medhjælpere til Slotsfestivalen 11. juni 2005  
- Revyen er vel overstået 
- Børneteater starter på onsdag den 11. maj. 
- Afholdt generalforsamling. Ca 40 deltagere. GH omtalte en episode omkring lån af klubhuset mellem formanden og Jan 
Olsen. Han kan IKKE inddrage nøglerne til brugerne. 

Tennis: Intet 

Rulleskøjter: 
- Har holdt afslutning. 



- Afdelingen skal være obs på at fødselsdagsgæster bliver registreret som medlemmer ikke skal modtage indbydelse til 
idrætslejr. 

Kulsviergården:  
- Cafeteriabrugere låner service af hallen. Dette kan genkendes fra badminton – da der ikke er det service som ”var 
engang”. Der er kun kagetallerkner... der er heller ingen glas 

Cafeteriaudvalg: Intet 

Byfestudvalg: 
- Dejlig byfest. Men borddækning lørdag ønskes rykket til kl. 10.00. 

Klubhus: 

- Knud Brodersen har kontaktet HA. Han beholder nøgleregnskabet, og vil gerne stå for kontakten til kommunen omkring 
vedligeholdelse. Vi siger ja tak til tilbudet. 
- Vi talte om opstilling af frysere mv. i klublokalet. Ikke helt smart – ej heller når lokalet lånes ud til dagplejen. Vi talte 
om evt. at placere det i det bagerste klublokale i stedet. HA drøfter det med Jan Olsen. 
- Vi talte om rengøring. Anne-Line vil undersøge om dagplejekontoret evt. kan give et tilskud – da de støvsuger hver 
gang inden dagplejen benytter lokalet. 

Banko:  
- Det svinger lidt med gæsterne i antal 

IT: Intet 

Lokal Nyt: 
- Trykkeriet leverede bladet et forkert sted – og derfor kom det ud en uge senere, da Post Danmark kun leverer ud på 
en bestemt ugedag. 
- Næste deadline : 22.maj 2005  
- Beboerne i Sønder Strødam har ikke modtaget det. Ternevej har fået (et restlager på 15 stk) 

 
HSI: 
- HA har været til generalforsamling 13. april. 

Lokalrådet:  
- Trafikuge i denne uge. 

Støtteforeningen: Intet 

 
10. Eventuelt 

MF har været til orienteringsmøde omkring ny forsikringspakke i Frederiksborghallen. Aftalen er meget identisk med 
tidligere aftale – dog med enkelte positive forbedringer. 

Arbejdsskadeforsikringen er nu udvidet til at dække alle personer der yder et stykke arbejde for foreningen. 
Idrætsrejseforsikring er lavet hvor også alle er omfattet. Den dækker hvor det gule sygesikringsbevis ikke dækker (ex. 
ud over Europa) 
Vi har en obligatorisk ansvarsforsikring, men den dækker ikke et evt. juridisk erstatningsansvar for bestyrelsen. Her er 
der nu mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. MF undersøger nærmere om det er noget vi skal tilmeldes, 
og vender tilbage til næste møde. 

Endvidere skal inventarlisten gennemgås med henblik på løsøreforsikring. 

  



Mødet hævet kl. 22.20 

Næste møde (konstituerende bestyrelsesmøde):  
Mandag den 6. Juni 2005 i Klubhuset kl. 19.00 Afgåede bestyrelsesmedlemmer møder kl. 20.00. HBR indkalder og 
inviterer afgåede + suppleanter og revisorer. 

  

 


