
27/9-2005 

Til stede : Hans Rasmussen, Ane Blom, Inge Holding, Martin Frilander, Ulla Lund Nielsen, Charlotte Eskildsen, Pia 
Andersen, Gitte Hein, Lars Bugge, Mie Nørby Larsen og Helle Berg Rasmussen 

Afbud fra: Ole Hansen, Peter Eriksen 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22/8 2005 samt nærværende dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendt 

 
2. Hvad gør man med medlemmer som ikke er så gode som andre ? 

Emnet drøftet.  
Vi talte meget om at vi er en forening med plads til bredden.  
I den pågældende sag – blev der talt om, hvorvidt alle muligheder var udtømt. 

Det blev omtalt om foreningens værdier og normer skulle ændres/opdateres.  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe (IH og MF), som skulle kigge på normer og værdier til næste hovedbestyrelsesmøde. 

 
3. Kopimaskine 

GH har holdt møde med udbydere og informerede om disse. 

Besluttet at forespørge om vi kan få Konica Minolta DI 2510 på prøve før et endeligt køb, da dette tilbud ser ud til at 
være det bedste. 

 
4. Idrætslejr, sted, dato og lejrledere 

Sted : Tarm Idrætscenter 
Dato : Uge 26. mandag den 26.06.06 
Lejrledere : HR spørger Poul Vinter og Rasmus Mortensen 

 
5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formand : 
Invitation fra Hillerød kommune til møde om miljø og trivsel den 1. november 2005. ULN deltager. 
Modtaget idrætspolitik fra Hillerød kommune. Findes på kommunens hjemmeside under: Fritid, Kultur og Idræt. 
Der afholdes borgermøde den 25. oktober på Kulsviergården 

 
Næstformand: 
Artikel om hovedbestyrelsen udskudt til næste nummer af Lokaltnyt 
Forsikringscertifikat modtaget fra TRYG-forsikring.  
Nøgle til postkassen vendt – den skal tømmes oftere. 

Sekretær: Intet 

 
Kasserer :  
Uddelte regler for omkostningsgodtgørelse. Eneste ændring fra sidst er befordringsgodtgørelse på side 2 som er rettet til 



gældende takst. 
Reglerne godkendt. 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 
Ungdomsturnering første weekend i efterårsferien – god tilmelding. 
Køkkenet i cafeteriet – rengøringen og vask af viskestykker var ikke ok da badminton skulle bruge det. MF viderebringer 
budskabet. 

Fodbold : 
Haft kontakt til kommunen om tilskud til boldskabe mv. 

Gymnastik: 
Holdene er godt i gang 

Håndbold: 
Bestyrelsen har ikke været klar over at formanden ikke var mødt til de sidste møder – og har nu trukket sig. 
Bestyrelsen består nu af: Pia Andersen, Charlotte Eskildsen og Stine Pedersen 
Boldpumpe: Det undersøges hvor mange foreningen har – der skal være én hvert sted. 
Rengøring af gulvet i hallen. Arbejdsplan undersøges. Der bliver ikke fejet efter badminton onsdag – da håndbolden har 
problemer med at stå fast om torsdagen. 
Spørgsmål omkring hjælp til hjemmesiden – Ulla Rask vil hjælpe teater – så hun er en mulighed  
Lokaltnyt : Udvalgsmedlemmerne mangler bladet. ULN taler med Ulla Rask 

Skydning: Intet 

Teater: 
Reklame for børneteater 
Fortalte om krise i forbindelse med musik til voksenteater. 

Rulleskøjter: Starter op 1 oktober (se hjemmesiden) 

Tennis: 
HR informerede om ny bestyrelse i afdelingen. 

Kulsviergården: 
Ekstra ur i hallen. Afventer tilbagemelding fra Winni 
Tilbud fra gym.afd omkring musikanlæg. MNL har overtaget dialogen med Kuslviergården 
HR har fået forespørgsel fra Birgit Sejr om idrætsforeningen vil være med til at arrangere en evt. halfest. Vi er positive 
overfor forespørgslen. 

Cafeteria : Intet 

Byfest: 
Afdelingerne vil gerne stadig køre loppekørsel. Vi skal dog have en snak om planlægning så dagene ikke bliver så lange 
– evt med 2 hold om lørdagen. HR taler med Knud Brodersen. 

Klubhus: 
Kortspillet ER lukket 
Skolen skal henstilles til at der lukkes korrekt fredag når klubhuset er brugt til omklædning. HR kontakter skolen. 

 
Banko:  
HR har modtaget regnskab for banko. 



IT: 
Der må stadig gerne lægges artikler ind på hjemmesiden – evt når afdelingerne ligger artikler ud på deres egen side kan 
der lægges en mindre ind på hovedsiden som appetitvækker. 

Lokaltnyt 
Næste udgivelse 20.oktober 2005  
Post Danmark har meddelt at det kan bringes hurtigere ud nu.  
Sidste annonceplads er blevet afsat. 

HSI : Intet 

Støtteforeningen:  
Har holdt møde 21. September 2005  
ULN orienterede om regnskabet. 529.000 til deling mellem kulsviergården og idrætsforeningen. 
398.000 stående i hensættelser hos os. 
425.000 i egenkapital, hvor også halvdelen er vores. 
Givet tilskud til Byfesten om at kigge på ny bil til max. 80.000, det vil dog fra Byfesten blive undersøgt hvad 
prisen/fordele/ulemper er på en leaset bil. 

Lokalrådet: 
Afholdt møde den 21. september 2005. HR deltog 

 
7. Eventuelt 

HR orienterede om status på overflytningsplanerne. 

METAX er kommet på hjemmesiden. 

Hæderstegn og Æresbevisninger. IH bestiller reserver hjem. 

Vi skal være obs på den nye tilbygning på skolen 8-9 klasse. Kan vi tilbyde noget i fremtiden ? 

Det blev omtalt at det kunne være en god ide med en ordstyrer til møderne. 

Lørdag den 8. oktober : AI-proces ændres fra 10-16 til 9-15 i Klubhuset. 

 
Mødet hævet 22.20. 
Helle Berg Rasmussen 

  

  

 


