
5 April 2006 

Til stede : Hans Rasmussen, Ulla Lund Nielsen, Martin Frilander, Peter Eriksen, Pia Andersen, Inge Holding, Heidi Rask, 
Ane Blom og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud: Lars Bugge og Gitte Hein. 
Uden afbud: Ole Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 07.03.06 samt nærværende dagsorden. 
Referat og dagsorden blev godkendt 

 

2. Budget for 2006-2007 
ULN har skrevet forkert svardato til afdelingernes kasserer – hvorfor budgettet først drøftes på næste møde. 
• Punktet sættes på dagsorden til næste møde 

 
3. Træner/leder folder 
ICH oplyste at hun havde modtaget materiale fra fodbold, teater og badminton. 
Andre afdelinger bedes indsende til ICH 
• Punktet sættes på dagsorden til næste møde 
• Aktion : Resterende afdelinger 

 
4. Idrætslejr 2006 
Indbydelser er sendt ud – og de første 2 tilmeldinger er indgået. Endvidere meddelelse fra en forælder om tilsagn til at 
deltage. 

Jette Licht fra fodbold vil også gerne deltage som leder. 
Rasmus Mortensen afventer at give endeligt svar - men alt tyder på, at der er ved at være ledere nok. 
ICH taler med Finn Pedersen omkring hvervet som lejrleder, ligesom bestilling af bus skal ske. 
Div. Omkring forældremøde skal ligeledes aftales. 

 
5. Generalforsamling 
Udvalget meddeler at ”Der er styr på tingene”. 
Underholdning kl. 16.15 lige umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Musik er booket til aftenfesten. 
ICH uddelte appetitvækkere for dagen til uddeling i alle afdelingerne. Der er ligeledes lavet en appetitvækker til 
sponsorerne, hvor de enkelte afdelinger så kunne betale for udgiften. 
Ønsker afdelingerne flere appetitvækkere kan disse rekvireres hos ICH. 

Budget beregnet på 60 deltagere. Dette er godkendt. 
Indtil videre er der tilmeldt 4 personer. Tilmelding sker via hjemmesiden. 

Opstilling af stole i cafeteriet skal bestilles ligesom drikkevarer under generalforsamlingen. 

Valg : Der er ikke indkommet nogen emner. ICH vil gerne indgå som medlem (sekretær – hvor referentjobbet evt. kunne 
aflastes af en suppleant) 

Pokalemner drøftet. 
Deadline for emner på næste møde – husk indstillinger. 

• Punktet genoptages på næste møde 

 
6. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 



Formand :  
Repræsentantskabsmøde i HSI onsdag den 19. april kl. 19.00 i Frederiksborghallen 
Har været til sammenlægningsmøde i dag på Kulsviergården, for at fortælle om idrætsforeningen. MF havde lavet et 
power-point som blev vist – og det var et godt møde. 

Næstformand: 
Haltidsfordelingen er ved at være endeligt på plads for 2006/2007. 
Omkring aflysninger er det utroligt vigtigt at fristen for aflysning fra Kulsviergårdens side på 1 md. overholdes. 

Sekretær:  
Efterlyser reviderede træner/leder-liste. Listen sendes ud med referatet – da der har været problemer med at hente 
denne via hjemmesiden. 

Kasserer :  
Intet 

 
7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 
Rengøringen ikke optimal i cafeteria-køkkenet. Gulvet var meget klæbrigt. 
Rengøringen i baderummene på Kulsviergården var ligeledes ikke ok. 
Næste gang det opleves kan pgl. tage fat i Svend samt informere MF omkring mødet.  
Mht. regning jfr. sidste ref. Rengøring mellem fredag/lørdag bør vi ikke betale. Endelig afgørelse afventes. 
Har afholdt klubmesterskab lørdag den 1. april . 

Fodbold: 
Planlagte turneringskampe spilles ikke pt. 

Der må ikke spilles på banerne pt. Udmelding fra Hillerød kommune. Har dog fået lov til at træne på bane bag ved 
Baunetbakken, eftersom det er en græsbane som ikke anvendes i den almindelige sæson. 
Ønske vedr. Viasat : Sølvpakken. Modtageren til kr. 1700 betales derved af fodboldafdelingen. 

Gymnastik: 
Har afholdt gymnastikopvisning.  
Det har været en god sæson – og trænere er på plads til næste sæson. 
Afdelingen har haft problemer med at skaffe folk til loppekørsel.  
Der har været afholdt møde omkring musikanlægget. Valg af anlæg er stort set på plads. Omkring betaling skal dette 
drøftes med Kulsviergården.  
Kulsviergården bør ligeledes sørge for aflåst skab til anlæg samt gitter til højtalere. 

Håndbold: 
Sidste kamp spillet i søndags. 

Har holdt generalforsamling – fået ny bestyrelse på 5 personer. 
Håber på at få et herrehold igen til næste år. 

Skydning:  
Intet 

Teater: 
Har lånt kælder på skolen til kostumer – ny løsning skal findes indenfor 1 år. 
Brev til byråd behandles på mødet i april. 
Revy er startet op. 
Børneteater starter op til maj. 

Tennis: 
Træner til voksne er fundet – satser meget på at få en træner til ungdommen. 
Der skal kigges på vandingsanlægget. Der kan kun vandes på 1 bane ad gangen. 
Starter op i løbet af en md. 



Rulleskøjter: 
Sæsonen er slut og det er gået over alt forventning. 

Kulsviergården: 
Rengøringslisterne er ikke kommet op. 
Fliserne i baderummene er meget beskidte. Se meddelelser fra badminton. 

Cafeteriaudvalget: 
Cafeteriet er udlånt 10-12 april til computerparty. Der påregnes at deltage 35 børn. 
Hovedbestyrelsen besluttede at sponsere kr. 1.000 til tilskud til mad/drikke mv. 

Byfest:  
Udvalget skal have møde med Kulsviergården omkring samarbejdsaftalen. 
Hovedbestyrelsen står for borddækning lørdag formiddag.  
Kulsviergårdens bestyrelse står for afrydning fredag efter banko. 
Begge bestyrelser står for oprydning søndag efter medhjælperfesten. 
• Mødeplan for hjælpere drøftes på næste møde 

Klubhus:  
Forpagter har meddelt at fodbolden selv står for øl/vand til kampene. 
ULN og HR skal have et møde med Jan Olsen 
Omkring snerydning: Kommunen har ingen pligt til at rydde sne ved klubhuset 

Banko: 
Intet 

IT:  
ASGI.dk har været udsat for virusangreb. Alle afdelinger (undtagen fodbold, badminton og rulleskøjter) bedes 
kontrollere jeres hjemmeside, om indholdet er korrekt. 

Lokalt Nyt: 
Lokalt Nyt bliver ikke som forventet uddelt i uge 15-16. Post Danmark har revideret deres uddeling så bladet først 
udkommer i uge 17. Denne ændring har ikke været udmeldt fra Post Danmark. 
Leder efter alternativ til uddeling. Artikel om dette i Lokalt Nyt 
HR foreslog at bladet fremover skulle sendes til de nyvalgte medlemmer af Ny Hillerød kommunes 
sammenlægningsudvalg. 

Alsønderup Åben: 
Afholdes lørdag den 9. september 2006 
Skema til besætning af spise/drikke boder udsendes fra HR som afdelingerne bør/skal byde ind på. 

HSI :  
Se meddelelser fra formanden 

Støtteforeningen:  
Intet 

Lokalrådet:  
Intet 

 
8. Eventuelt  
ICH slog et slag for at vi i foreningen skulle være bedre til at afholde ind/ud-kitning i hovedbestyrelsen. 
Normalt gøres dette ved mødet hvor bestyrelsen konstituerer sig.  
Konstituerende møde kan afholdes torsdag den 15. juni 2006 kl. 19. Ind og udkitning kl. 19.30 

 
Næste møde afholdes: Onsdag den 10. Maj kl. 19.30 



Mødet hævet 21.25 
referent: Helle Berg Rasmussen 

  

 


