REFERAT
fra Hovedbestyrelsesmøde d. 4 oktober 2006
Til stede : Hans Rasmussen (fmd), Martin Frilander (næstfmd), Inge C. Holding (sekr), Flemming Pedersen (håndb),
Gitte Hein (teat)
Afbud: John Rasmussen (fodb), Ulla Lund Nielsen (kass), Merete Klem (tennis), og John Rasmussen (fodb) og Ane Blom
(badm),
Uden afbud: Ole Hansen (skyd), Heidi Rask (gym) og Henrik Andersen (supp)
Skolen var inviteret til et orienteringsmøde før aftenens dagsorden og blev repræsenteret af Elsebeth Riemann. Det
aftaltes at der bliver sendt en kopi af haltidsfordelingen, når den ligger klar i april. ER oplyser, at pga pladsproblemer
(bl.a pga den nye overbygning) vil det ikke være muligt for idrætsforeningen at benytte gymnastiksalen før efter kl. 17.
ER er velvillig til at mødes med gymnastikafdelingens formand. Der forefindes en forbindingskasse i skabet ved
musikanlægget. Jan Olsen har dd kontaktet skolen, da klubhuset blev fundet aflåst efter idrætstimen. ER beklager
hændelsen og tager det op med idrætslærerne. MF opfordrer skolen til at engagerer dem mere i Lokaltnyt med indlæg.
ER forklarer at det er et ressourcemæssigt spørgsmål. Det blev foreslået at eleverne i den nye overbygning evt. kunne
kontribuere med indlæg (evt. som en del af undervisningen).
HR forespørger på vegne af Byfestudvalget om det forsat er muligt at benytte skolens kælderlokaler til opbevaring af
loppeeffekter. ER svarer, at skolen selv vil have et voksende behov for at benytte lokalerne til eget depotbehov.
1. Godkendelse af referat fra d. 15 juni 2006 og nærværende dagsorden.
Referatet og dagsorden blev godkendt (teknisk problemer gjorde, at dagsordenen ikke blev udsendt i tide – formanden
beklager).
2. Træner-leder folder.
Der mangler nu kun input fra rulleskøjteafdelingen. Den færdige folder fremlægges på næste møde.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
3. HB julefrokost d. 24 november 2006
Arrangementet afholdes som oplyst i forrige referat hos Ane Blom, Brunebjerg 24. Det blev på aftenens møde aftalt hver
deltager tager en ret med hver. ICH sender en mail ud til alle HB´medlemmer ang tilmelding.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
4. Status på teaterafdelingens kostumeopbevaring
Kommunen har stadig ikke meldt tilbage. Henriette rykker kommunen for et svar.
5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer
HR: Årsmåde i DGI d. 22 november på Amtsgården i Hillerød. Der vil på det et møde blive uddelt hæderspriser til hhv
idrætsforening og enkeltpersoner. Indstillingen skal indsendes senest d. 20 oktober til DGI.
MF: Fritidskortet er nu udsendt fra Hillerød Kommune. Vi ærgrer os over ikke at have fået henvendelse fra kommunen i
tide (jvf. sidste HB referat af d. 5 sept.)
ULN: Intet
ICH: udvalg/træner oversigt fra hjemmesiden blev rundsendt med henblik på opdatering. Alle afdelinger ikke
repræsenteret på aftenens møde skal inden næste møde sende mail til ICH med rettelser. Er der ingen rettelser sendes
mail med denne besked, således at der modtages respons fra alle afdelinger.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Badminton: intet
Fodbold: intet
Gymnastik: Aflysningen af ”Damer med fut i” (jf. sidste referat) blev effektueret ved hjælp af en seddel på døren til
gymnastiksalen. Det havde været mere hensigtsmæssigt at møde op personligt.

Håndbold: Afdelingen oplever forsat problemer med rengøringen ved træningen torsdag kl. 20. Gymnastik skal gøre
deres medlemmer opmærksom på at hallen er ryddet og klar til overtagelse kl. 20. MF opfordrer til at der i sådanne
tilfælde tages øjeblikkelig kontakt til Svend i de tilfælde, at der opleves snavsede gulve. Håndbold må forsat selv sætte
mål op, det et burde ikke være tilfældet. Iflg. aftale med Kulsviergården burde den opgave varetages af Svend. De
endelige haltider er blevet bekræftet med Winnie, efter MP har modtaget den endelige turneringsplan.
Skydning: intet
Teater: Sidste forestilling for børneteater har været afholdt i dag. Forestillingerne har været vel besøgt. Afdelingen har
søgt Danske Bank´s initiativpulje om fondsmidler til hjælp til forbedring af både lys og lyd.
Afdelingen søger hjælp fra enkeltpersoner til hjælp til servering i forbindelse med voksenteaterforestillingerne 24, 28 og
31 januar og 3, 4, 7, 10 og 11 februar. Weekender ca. kl. 18 og onsdage ca. kl. 17. Varighed 1½ time. Betaling er en
gratis teaterbillet pr. gang. Henvendelse til Gitte Hein (hein.eriksen@mail.tele.dk).
HR opfordrer afdelingen til at benytte afdelingens hjemmeside og AGSI´s hovedhjemmeside, da der ifm. Børneteater har
der ikke været noget at finde på hjemmesiderne.
Tennis:. Generalforsamling afholdt d. 19 september. Der er foretaget følgende ændringer i
bestyrelsessammensætningen:

Formand Merete Klem Andersen
Næstformand Lisbeth Hjorth
Kasserer Peter Eriksen
Udvalgsmedlemmer Ole Hansen Tulstruphave 56 Telefon: 21 43 70 18 Mail: info@oph-helseklinik.dk Gitte Winkler
Nejedevej 13 3400 Hillerød Telefon: 48 25 07 31. Mail:følger senere. Tove Larsen - Suppl
Hegnet omkring tennisbanerne bør gennemgås – HR tager kontakt til ULM ang. Til kommunen.
Afdelingen forespørger om det er muligt at hensætte et beløb fra detet års regnskab næste års regnskab til
festligholdelsen af deres 25 års jubilæum i 2008
Rulleskøjter: Rulleskøjteafdelingen er blevet bedt om at arrangere en rulleskøjteaften med deltagere fra både
lokalområdet og fra HUC (Hillerød Ungdoms Center). Arrangementet vil blive afholdt på Kulsviergården d. 3 november
fra kl. 19-23, og HUC står for afviklingen af arrangementet inkl. annoncering. Festen er alkoholfri.
Kulsviergården:
Generalforsamling d. 27 september med efterfølgende bespisning. Det fremmødte 19 personer inkl. bestyrelsen.
Kulsviergården har sendt en liste over nøgleindehavere til Kulsviergården. Der er 3 typer nøgler på listen, hvilket skaber
lidt forvirring. HR har taget kontakt til de berørte afdelinger og bedt dem udrede for deres afdeling, hvem der har nøgler.
HR laver en samlet redegørelse til Kulsviergården.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Cafeteriaudvalget: ULN, ICH og MF havde besigtiget cafeteriet efter sidste HB-møde. Der forfandtes i caferiaet flere
effekter, der ikke tilhørte idrætsforeningen. Det konstateres at der stadig ikke er tilvejebragt de oprindelige 60 sæt
bestik og service, som tilhører idrætsforeningen ifølge de oprindelige samarbejdsaftaler og burde forefindes i cafeteriet.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Byfestudvalget: intet
Klubhus: Knud Brodersen er blevet kontaktet med henblik på at overtage driften af klubhuset. Det har han accepteret på
samme vilkår som tidligere. Der arrangeres et møde mellem ULM, HR og KB for at fastlægge de nærmere detaljer.
KB beder om, at alle afdelingers formænd checker, hvem der har nøgler til Klubhuset ift. den liste over de registrerede
nøgleholdere som Knud Brodersen har. Vi afventer en liste fra KB.
Banko: HR har modtaget årsregnskab fra banko.
IT: HR har haft kontakt med PW som oplyser, at hjemmesiden fungere optimalt. PW opfordrer til at lave flere indlæg til
hjemmesiden. De enkelte afdelinger, som har hængepartier ift. deres egne hjemmesider, må selv tage kontakt til PW.

Lokalt Nyt: Næste deadline er 21 nov. Kontingentsopkrævning er blevet sendt ud.
Alsønderup Åben: Der kommer en udmeldelse efter et evalueringsmøde.
HSI: intet
Støtteforeningen: Der har været afholdt møde i støtteforeningen med deltagelse af HR og ICH. Der blev på
Kulsviergårdens generalforsamling nogle dage senere fremlagt andre oplyser end de, der blev besluttet på mødet. HR
undersøger sammenhængen.
Lokalrådet: Generalforsamling afholdt d. 3 oktober.
8. Eventuelt
Fastelavnsfest hidtidige arrangører vil efter mange år stoppe. Fodbold ønsker ikke at stå alene med arrangementet og
nye deltagere også.
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Aflysning i Kulsvierhallen d. 2 og 3 marts 2007. Der er givet besked til de involverede afdelinger.

Næste møde afholdes: Torsdag d. 2 november 2006 kl. 19.00
Mødet hævet kl. 22:08
referent: Inge C. Holding, referatet er forhåndsgodkendt af formanden.

