
07 Marts 2006 

Til stede : Hans Rasmussen, Ulla Lund Nielsen, Lars Bugge, Gitte Hein, Pia Andersen, Ane Blom, Martin Frilander, Merete 
Klem, Inge Holding, Hans Gøtterup og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud: Heidi Rask 

 
HR bød velkommen til Birgit fra Bankoudvalget. 
Hun oplyste at bankoudvalget af og til efterlyste hjælpere. 
6391 gæster i det første halve år. Overskud 142.000 indtil 1.januar. Ca. 20.000 mindre end sidste år. 
PA foreslog at hjælperproblematikken blev taget op i de enkelte udvalg. Det skal ikke nødvendigvis være 
udvalgsmedlemmer – men problemet opstår den dag der ikke er nogen. 
Hjælpen er nødvendig om mandagen, hvor der spilles, evt. som back-up i enkelte tilfælde. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 06.02.06 samt nærværende dagsorden. 
Referat og dagsorden blev godkendt 

 
2. ¾ årligt regnskab pr. 31.12.05 og budget for 2006-2007. 
ULN orienterede.  
Samlet oversigt over gennemgået regnskab fra sidste møde. Til forbrug til resten af året er kr.. 304.900,93. 

Budget: 
Det kommunale tilskud er sat til at være uændret, da det ”kun” nedskrives med 1% jfr. sidste års budget (se pkt. 8) 
Tilskud fra støtteforeningen er nedskrevet med 20.000, da vi i indeværende regnskab kunne overføre 30.000 mindre end 
budgetteret. 

Papirvarer og tryk er nedsat med kr. 2.000 – da flere benytter sig af mail mv. 
Cafeteriaudvalget er budgetteret til 18.000, hvoraf de 13.000 er afsat til rengøring. 
Tilskud til idrætslejr er hævet med 5.000, pga større tilslutning. 

Budgettet vedtaget – og det bliver sendt ud til afdelingernes kasserer som skal udfylde deres del og returnere til ULN så 
det kan være klar inden næste HB-møde. 
• Punktet sættes på dagsorden til næste møde. 
• AKTION: Alle afdelinger 

  

3. Træner/leder folder 
Teater har sendt input pr. mail d.d. 
Resten af afdelingerne bedes klargøre og sende informationerne til ICH. 

• Punktet sættes på dagsorden til næste møde 
• AKTION: Alle afdelinger som ikke har indsendt oplysninger 

4. Viasat. 
ULN har fået 3 tilbud på parabolmodtager til klubhuset. 
Gennemgik tilbudene og priserne derpå. 
Såfremt fodboldafdelingen selv betaler modtageren ca. 1700,- kan driften af sølvpakken finansieres af HB 
LB drøfter det i afdelingen også hvorvidt det skal være basis eller sølvpakken. 
• AKTION: Fodboldafdelingen 

5. Idrætslejr i uge 26 (26-30 juni 2006) 
ICH kan godt deltage som medhjælper 
MF har tilsagn fra Jan Møller som medhjælper 
Finn Pedersen er ligeledes klar som hjælper. 
Rasmus Mortensen overvejer stadig. 
ICH spørger Jette Licht - fodbold 



ULN er i reserve – men det er afhængigt af afløsning i bankoudvalget. 

Hans Christian Hæsum (HCH) har alt materialet som skal bruges til opstart. 

ULN kontakter skolen for at få lister over børnene. HR kontakter HCH omkring indbydelser som efterfølgende sendes ud i 
fællesskab. 
Der kan evt. sendes et brev ud med indbydelserne til forældre og evt. tilsagn om hjælp. 

Infomateriale bedes lagt ud på de enkelte afdelingers hjemmeside. HR sender dette videre på mail til afdelingerne. 

HR afklarer med Tarm Idrætscenter mht. forhåndsbookning mv. 
• Punktet sættes på dagsorden til næste møde 

6. Haltidsfordeling 2006/2007. 
Afdelingerne har holdt møde d.d. kl.18.  
Afklaring bør være på plads indenfor 14 dage. MF sender materialet til Kulsviergården så snart det er på plads. 
Afventer svar fra Rulleskøjter – som ikke var til stede. 

7. Generalforsamling i Hovedafdelingen. 
Afholdes d.10.juni 2006  
”Underholdning” et par timer efter generalforsamlingen drøftet. 
Festudvalg nedsat til : ICH, PA og MF 
MF undersøger med Kulsviergården om lokaler, bespisning mv. til ca 60. 

Indbydelse til Lokalnyt skal laves inden 21.marts  
ICH sender mail med dagsorden til HR 

Valg : 
HR og HBR er på valg. HBR genopstiller ikke. 

Pokaler : 
HR redegjorde for hvorledes man kan indstilles til følgende pokaler: 
Foreningslederpokal 
Idrætslederpokal 
Aktivpokal 

Emner til pokaler bedes medbragt til næste HB-møde. 

Endvidere kan der uddeles hæderstegn. 
• Punktet sættes på dagsorden til næste møde 
• AKTION: Alle afdelinger overvejer pokalemner 

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formand :  
Ny lokalavis (slotsbyen.dk) – udkommer første gang 30.marts. Denne indeholder kalender som man kan få input i. 
Hjemmeside med yderligere info : www.slotsbyen.dk  
Hillerød kommune skærer ikke det tidligere meddelte beløb. De trækker 1% af det ekstraordinære tilskud. Ca. 2300,- 

Næstformand: 
Post som sendes til klubhuset skal formidles hurtigst muligt. Regninger der skal betales bør sendes direkte til ULN. 

Sekretær:  
Modtagne blanketter vedr. børneattester er blevet tjekket i Kriminalregistret og der var ikke nogen belastende 
oplysninger. 
Opfordrer afdelinger til at komme med samtykkeerklæringer til indhentelse. 

http://www.slotsbyen.dk/


Kasserer :  
Oprydning i fodboldafdelingens medlemskartotek. Der har været et underslæb på oprettelse af medlemmer for sidste år 
– der er nu sendt betalingskrav ud. 

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 
Har afholdt ungdomsturnering - meget positiv oplevelse. 
Klubmesterskab 1.april. 

Fodbold: 
Trænere næsten på plads til kommende udendørssæson. Sæsonen starter 1.april. 
Er blevet kontaktet af FCN omkring samarbejde som kan komme til udslag i trænersparing mv. Der er et lignende tilbud i 
gang fra klubberne i Hillerød. 

Gymnastik: 
Gymnastikopvisning d. 19 marts. 

Håndbold: 
Sæsonen slutter den 23. marts med generalforsamling inden træning. 

Skydning:  
Har svært ved at kapre medlemmer – satser på at det bliver bedre når udendørssæsonen starter. 
Medlemslisten er ikke opdateret – afventer klarmelding fra Peter Windum til at kunne slette tidligere medlemmer. 

Teater: 
Belægningsprocent på 92 til årets forestilling på voksenteater. 
Kostumerne er blevet placeret i en lejet skurvogn – idet lejeperioden på Bajonetgården er slut. 
Pris for skurvognen er ikke på plads – men dette er en nødløsning indtil anden løsning findes. 

Tennis: 
Bestyrelsen er indskrænket fra 6 til 4 personer. 
Vandingsanlæg skal laves inden sæsonen åbner. Udgiften dækkes af de opsparede midler. 
Program udsendes indenfor en måned. 
Træner er på plads. 

Rulleskøjter: 
Intet 

Kulsviergården: 
Der vil blive ophængt rengøringslister efter opfordring fra badminton. 
Ekstra opkrævning for rengøring i forbindelse med turnering vil blive tilsendt til badminton. Den er ikke fremkommet – 

ULN undersøger om timerne evt. skulle være lagt ind i hallejen i stedet. Afdelingen burde være orienteret om regningen 
inden rengøringen blev foretaget. 
Talte om at hallen burde være rengjort til leje i weekenden. AB sender mailen fra Kulsviergården videre til MF og HR til 
drøftelse af problematikken med Kulsviergården. 

Musikanlægget blev igen drøftet. MF, én repræsentant fra gymnastik og Kulsviergården bør finde en løsning på denne 
sag – som skal stå klart til sæsonstart. MF indkalder. 

Cafeteriaudvalget: 
Kummefryser var ønsket udskiftet pga. hul. Den er beset og helt i orden så dette er ikke nødvendigt. 
Alsønderup Åben har anmodet om brug af cafeteriet 1. maj. Dette accepteret. 

Byfest:  
Referat modtaget d.d. på mail. 
Barsler med leje/leasing af bil. Afdelingerne taler med Knud om antallet af biler. 



 
Klubhus:  
HR og ULN skal holde møde med Jan. HR indkalder. 
GH spurgte til afholdelse af møder omkring evt forpligtigelse til køb af forplejning gennem forpagteren. Dette aftales 
særskilt med Jan. Dette bør specificeres i samarbejdsaftalen. 
Snerydning: ULN undersøger med Hillerød Kommune. 

Banko: 
Se start 

IT:  
Peter Windum arbejder med manglende nedbrud efter Virusbesøg. 

Lokalt Nyt: 
Deadline 21.marts 2006 

Baneflytning: 
Intet nyt 

HSI :  
Samarbejdet har ikke været optimalt. HR vil tage det op på næste medlemsmøde. 
Se sidste ref. 

Støtteforeningen:  
Intet nyt 

Lokalrådet:  
Har talt trampesti samt støjdæmpning af trafik i lokalområdet. Der arbejdes med ansøgning til kommunen. 

Familiedagen: 
Lørdag den 9. september 2006  
HR har sendt mail til de afdelinger der plejer at være repræsenteret. Afventer tilbagemeldinger på aktiviteter samt 
”åbningstid” på denne. 

 
10. Eventuelt  
ICH spurgte til Metax. HR rykker Metax for betaling. 
Det kunne evt. være et indslag til familiedagen omkring tilslutning. 

  

  

Næste møde afholdes: Onsdag den 5. April kl. 19.30 

Mødet hævet 22.00 
referent: Helle Berg Rasmussen 

  

 


