
10 MAJ 2006 

Til stede : Hans Rasmussen, Inge C. Holding, Martin Frilander, Joacim Ibsen, Ulla Lund Nielsen, Ane Blom, Pia Andersen, 
Gitte Hein, Villy Jensen, Merete Klem og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud: Heidi Rask 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 05.04.06 samt nærværende dagsorden. 
Referat og dagsorden blev godkendt 

2. Årsregnskab 
ULN gennemgik regnskabet. Først for de enkelte afdelinger og herefter totalt. 
Af store differencer blev følgende nævnt: 

Fodboldafdelingen har haft et noget større underskud end budgetteret. Dette pga. bla. overforbrug på 
omkostningsgodtgørelse og udgift for bøder. Hovedafdelingen har pt. hensat et lån til afdelingen på kr. 40.000 som kan 
afdrages med kr. 8.000 årligt. 

Badmintonafdelingen har været ramt af kontingentnedgang og har haft et merforbrug på halleje (om det sidste er 
korrekt skal tjekkes med spillertimer og afventer tilbagemelding fra Kulsviergården) 

Både gymnastik, teater og tennisafdelingen har alle ønsket at hensætte deres overskud til senere brug. 

I støtteforeningen har vi i år kr. 265.000 stående – men for at dække underskuddet på årets regnskab er det nødvendigt 
at hente kr. 356.000. Hvis dette gøres er tilgodehavendet i Støtteforeningen lige ved at være brugt. 

Vi drøftede herefter muligheden for evt. at dække underskuddet ved tage en del af hensættelserne hos gymnastik, 

tennis og teater ? Dette bør drøftes i afdelingerne. 
ULN taler med kassererne i de respektive afdelinger. 

Regnskabet blev ikke endeligt godkendt. Såfremt det ikke kan klares efterfølgende på mail – vil der blive indkaldt til 
ekstra hovedbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 

 
3. Budget for 2006-2007 
ULN gennemgik budgettet både pr. afdeling og totalt. 
Budget fra sidste møde genåbnes pga. rettelser på bla. Hal-lejen. 
Det viser sig ved regnskabet at der er brugt flere hal-timer end tidligere budgetteret og derfor bør disse ligeledes 
reguleres i kommende budget. Dette betyder en budgetteret stigning på kr. 78.000. 
Budgettet viser efter afdelingernes budgetforslag et endligt underskud på kr. 38.475. 
Ved en kontingentforhøjelse på 10% i alle afdelinger (ud over de allerede planlagte kontingentstigninger der er lavet i de 
enkelte afdelinger) vil underskuddet kunne hentes ind. Afdelingerne kan evt. beslutte at spare beløbet på andre konti. 
ULN forhøjer budgettet i kontingenterne og udsender dette til kassererne med forklaring jfr. ovenstående. 

 
4. Træner/leder folder 
Et eksempel på folder blev delt rundt. 
• Punktet sættes på til første møde efter sommerferien 
• Aktion : Resterende afdelinger 

 
5. Idrætslejr 2006 
6 medhjælpere er fundet.  
Nu tilmeldt 35 børn (tilmeldingsfrist 30 maj) 
Godt gang i planlægningen. Møde for lederne den 16.maj kl. 19.00 i Klubhuset. 



 
6. Generalforsamling i Hovedafdelingen 
11 tilmeldte (tilmeldingsfrist 30.maj) 
Folder som blev udleveret sidst ligges nu hos købmændene 
Ordstyrer: HR spørger Hans Asmussen 
Kontingent til passive medlemmer (bankospillerne) : 10,- 

ICH stiller op til posten i bestyrelsen. 
MF havde opstilling til suppleantposten, Henrik Andersen (fodbold) 

HR spørger fanebærer og fanebærersuppleant. 
ULN spørger revisor og revisorsuppleant 

 
7. Indstillinger til Pokaler 
Emner drøftet 
HBR sørger for gravering 

 
8. Dato for juni møde forslag torsdag den 15. juni kl. 19 
Konstituering kl. 19 (medlemmer af hovedbestyrelsen) og resten (afgåede medlemmer) møder 19.30 

Nyt møde inden generalforsamlingen til orientering omkring regnskabet. Der afsættes ingen dato – det forventes at det 
klares pr. mail. Ellers bliver der indkaldt jfr. pkt. 2. 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formand :  
Fødevareregionen har været på besøg i klubhuset. Der skal til at laves egenkontrol. 
HR har fået lavet et udkast til egenkontrol 

Jan har meddelt HR at han stopper i klubhuset efter afslutningen på sommersæsonen - herefter vil han ikke stå for 
rengøring mv. Fodboldafdelingen står herefter for ansvaret jfr. tidligere aftale. 

Forespørgsel fra 2.b. på skolen som de kan få lov at holde klassefest i klubhuset. Dette kan ikke godkendes i henhold til 
klubhusets regler for benyttelse. 

Næstformand: 
Intet 

Sekretær:  
Obs til de afdelinger der mangler at aflevere trænerlederlister 

Kasserer :  
Intet 

 
10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 
Har afholdt generalforsamling. 
Det nyerhvervede boldskab har været udsat for ”skade” – Badminton afventer svar fra Kulsviergården omkring betaling 
for skaden. Badminton arbejder med sikring. 

Fodbold: 
Intet 



Gymnastik: 
Intet 

Håndbold: 
Træningen er stoppet for i år 
Har holdt møde med den nye bestyrelse og har fordelt posterne 

Skydning:  
50m banen er d.d. blevet godkendt 
200m banen er udlagt som evt. forurenet grund og vi kan ikke afhænde grunden da idrætsforeningen skal bekoste en 
undersøgelse som clearer den for udtrykket ”forurenet grund” før den kan afhændes. 
Vi drøftede forsikringsforhold på huset. MF undersøger hvorvidt den bør opsiges. 

Teater: 
Har afholdt generalforsamling. Der har været udskiftning i bestyrelsen. 
Er i fuld gang med revy 
Børneteater startede i dag. 30 mødte op. 
GH spurgte til kopipapir – når der mangler skal ULN kontaktes. 

Tennis: 
Standerhejsning fredag den 14.maj 22 tilmeldte 
Står foran reparation af vandingsanlægget – håber computeren holder 
MKA var her forleden aften kl. 21 hvor klubhuset stod åbnet – Dette må helst ikke ske. Det indskærpes at afdelingerne 
husker at låse efter sig. 

Rulleskøjter: 
Intet 

Kulsviergården: 
19. april blev det vedtaget at kulsviergården finansierer nyt musikanlæg. Det vil blive sat ind i et skab – og kun enkelte 
personer vil få nøgler. Disse personer vil ligeledes få undervisning i brugen. 
Højtalere vil blive opsat på væggen og der kommer gitter omkring. 
Det gamle system skal bruges af skolen. 

Skulle det igen ske at rengøringen ikke er ”acceptabel” skal der tages direkte kontakt til Svend 

Salg af øl/vand til afdelingerne til kostpriser er ikke helt efter ønsket fra værtsparret. For at dette kan ændres kræver det 
en ændring af samarbejdsaftalen.  
Vi afventer udspil fra Kulsviergården – men pt er afdelingerne ikke indstillet på at købe øl/vand hvis priserne stiger. 

”Chearleader-udstyr” ligger i redskabsrummet (tilhører evt. gymnastik) Såfremt det ikke bliver ryddet op – bliver det 
smidt ud. 

Henstiller til at opslagstavlerne ryddes efter behov for afdelingerne. 

Der er tiltag til forskellige arrangementer i Kulsviergården bl.a., Italiensk aften, ”vild med dans” arrangement, 2 
julefrokoster 2 og 9.december 2006. 

HBR spurgte til afregning af hjælp fra Super Brugsens jubilæum – er det gået til afdelingerne. MF undersøger. 

Cafeteriaudvalget: 
Intet 

Byfest:  
HR får tidspunkter og udmelder mødeplan pr. mail 



Klubhus:  
Er drøftet tidligere 

Banko: 
Overvejer køb af nyt anlæg sammen med de andre bankoforeninger. 

IT:  
ICH efterlyste referater fra 2006. HBR tilretter. 

Lokalt Nyt: 
Deadline 22.maj.  
Stadig problemer med distribution bl.a. dele af Sønder Strødam. 
Har fået enkelte henvendelser til uddeling fra privatpersoner. Drøftes på udvalgets næste møde 23. maj. 
ULN efterlyste referat fra generalforsamlingen 

Baneflytning: 
Intet 

HSI :  
Ny formand: Jørgen Nielsen (HGI fodbold) 

Støtteforeningen:  
Holder møde den 16.maj på Kulsviergården 

Lokalrådet:  
Afventer udmelding omkring vej og trafikpulje fra Hillerød Kommune 

Alsønderup Åben: 
Mangler folk til boderne. Især pølseboden ! 

 
8. Eventuelt  
Intet 

 
Næste møde afholdes: 15. juni kl. 19.00 

Mødet hævet 22.35 
referent: Helle Berg Rasmussen 

  

 


