
R E F E R A T   
fra hovedbestyrelsesmøde d. 2 juni 2009 

Til stede : Hans Rasmussen, Pernille Østergaard, Ulla Lund Nielsen, Inge C. Holding, Martin Frilander (suppl.) og Lau 
Sommerfeldt (fodb.), 

Fraværende: Ole Hansen (skydning), Peter Windum (rullesk.), Charlotte Hviid (teater) og Heidi Rask (gym.) og Gitte 
Winkler (tennis) 

 
1. Konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Formand: Hans Rasmussen 
Næstformand: Pernille Østergaard 
Sekretær: Inge C. Holding 
Kasserer: Ulla Lund Nielsen 

2.  Repræsentanter til diverse poster. 
Støtteforeningen: Hans Rasmussen, Ulla Lund Nielsen og Inge C. Holding 
Kulsviergårdens bestyrelse og cafeteriaudvalget: Inge C. Holding er kontaktperson. Deltagelse i KG´s bestyrelsesmøder 
deles mellem formand, sekretær og kasserer.  
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI): Hans Rasmussen 
Skolekontakt og”Brug skolen”: Heidi Rask (Pernille Oxlund),  
Lokal Nyt: Martin Frilander 
IT: grundet snarlig udskiftning fra Foreningspakken skal der tages beslutning om hvilket fremtidigt system, der skal 
benyttes fremover.  
• Punktet vil derfor blive sat på førstkommende HBmøde i august. 
Lokalrådet: Hans Rasmussen er nu valgt ind i lokalrådet og sidder fortsat som idrætsforeningens repræsentant. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5 maj samt nærværende dagsorden. 
Referatet fra d. 5 maj blev godkendt.  På dagsordenen skal punktet FogS udgå, da det ikke eksisterer mere. Herefter 
blev dagsordenen godkendt. 

4.  Opfølgning på generalforsamlingen samt underskrift af revisionsprotokollen. 
Revisionsprotokol er allerede underskrevet af de tilstedeværende på aftenens møde. De øvrige repræsentanter i 
hovedbestyrelsen bedes tage initiativ til at underskrive. Ulla kontakter samtidig snarest for at indhente de sidste 
underskrifter. 

5. Fastsættelse af det næste års mødedatoer:   
Mandag d. 17 august 2009 
Tirsdag d. 8 september 2009 
Torsdag d. 8 oktober 2009 
Onsdag d. 4 november 2009 
  
Mandag d. 11 januar 2010 
Tirsdag d. 2 februar 2010 
Tordag d. 4 marts 2010 
Onsdag d. 7 april 2010 
Mandag d. 3 maj 2010 

Tirsdag d. 8 juni 2010 (konstituerende møde) 

Møderne vil starte kl. 19:00 med et forventet sluttidspunkt kl. 21:00 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes torsdag 27 maj 2010 (foreløbig) 
125 års jubilæumsfest afholdes 27 marts 2010 

6. Eventuelt 



Der er stor efterspørgsel efter dragter med logotryk og der er et behov for at have en ”banner” på hjemmesiden i 
forbindelse med yderligere bestillinger. Dette blev bakket op af hovedbestyrelsen – som det også er blevet ved tidligere 
behandlinger på HB-møder. Lau taler med Peter Vindum om at lægge det på hjemmesiden. 

Der efterspørges til hvad der sker i badmintonafdelingen. Den afgående formand er blevet opfordret til at deltage i 
aftensmøde, men var ikke tilstede. Hvad gør vi med den halleje, der er afsat til badminton ved haltidsfordelingen i 
foråret. Det drejer sig om onsdag 16:00-22:00 og fredag fra 16:00-18:00. Tirsdag 20:30 til 22:30 regnes med at blive 
besat med badminton banelejere.  
Følgende handlingsplan blev besluttet: Hans tager kontakt til gymnastik og tennis for at høre om de er interesseret i 
flere haltimer, Ulla tager kontakt til afgående bedmintonkasserer Ole Nielsen og tilbageværende badminton 
bestyrelsesmedlem Lene Andersen for at afklare hhv. procedurer omkring banebookning og planer for 
ungdomstræningen i efteråret. De 5 hovedbestyrelses-medlemmer afholder et kort møde enten d. 16 eller d. 18 juni kl. 
fx 17:00 for at fastslå et videre forløb. 

Mødet hævet kl.20:00. Herefter blev der serveret ost og vin til ind- og udkitning, 

referent: Inge C. Holding, referatet er forhåndsgodkendt af formanden. 

Næste HB møde afholdes: Mandag d. 17 august 2009 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Alle ønskes en rigtig god sommer 

  

  

 


