Referart hovedbestyrelsesmøde
Onsdag d. 9. februar 2022, kl. 19
Medvirkende: Peter, Ole, Jesper, Jens, Christina, Camilla
Afbud: Paw, Marina

Kl. 18:

Møde med Hillerød Event
- Opstart
- Brug af app’en SmartPlan

1. Underskrift af referater
2. Status fra økonomiministeriet
 2022 budget
- Gennemgang af budgettet
- Gennemgang af regnskab
- Christina printer til Generalforsamlingen
 Status div. indrapporteringer
- Der er indberettet medlem 403 en god stigning.
- Ansøgningen til aktivitetstilskud bliver sendt afsted
3. Afdelingsnyt
 Generalforsamlinger
- Håndbold: mødet gik godt og en del til fremmøde, mødes i uge 8 – gulvet i weekenden i
hallen er igen mega glat - men der er lavet ex. rengøring igen d. 08-02-2022 - Jesper
vender tilbage fredag.
- Gymnastik: mødet gik godt, men der kom ikke nogen til en ny bestyrelses så derfor er
der en ex. ordinær generalforsamling d. 10.02.2022 til valg af bestyrelsen.
- Skydning: lille møde men det gik fint.
- Løb: Holdt bestyrelsesmøde lige efter stiftende generalforsamling 6 valgt ind og 2
sumpplanter, godt møde. Løbeholdet er tilmeldt lokaldysten 10 juni 2022
- Fodbold: ikke mange deltager til mødet,
- Badminton:



Konstituering
- Håndbold valgt Formand: Jesper Je
- Gymnastik valgt Formand: ex. generalforsamling d. 10.feb.2022
- Skydning valgt Formand: Paw Hay
- Løb valgt Formand: Christian Krath (restens ses i referatet)
- Fodbold Valgt Formand: Jens Dalsgaard (resten ses i fodbolds referat)
- Badminton valgt Formand:

4. Hjemmeside
- Møde med ny hjemmesidemand / Jeanette og Thomas vil fremover sørge for at få
opdatere hjemmesiden i samarbejde med ham.

5. Hovedgeneralforsamling 23. februar
 Valg:
- Formand Peter Spanggaard
- Næstformand Ole M. Jensen
- Kasserer Christina Krath




Ikke på valg
På valg - ønsker genvalg
På valg - ønsker ikke genvalg
HB indstiller Daniel Krøse
- Sekretær Camilla Hay
Ikke på valg
- Revisor 1, Marianne Roed
Ikke på valg
- Revisor 2, Mogens Hansen
På valg – ønsker ikke genvalg
- Fanebærer 1, Sandra Jensen
På valg – ønsker ikke genvalg
- Fanebærer 2, Maria Bonde
Ikke på valg
- Fanebærersuppleant Camilla Hay
På valg – ønsker genvalg
- Bestyrelsessuppleant Marie Keck
På valg – ønsker genvalg
- Kasserersuppleant Daniel Krøse
Ny kandidat skal findes
- Revisorsuppleant Bo Aagaard
På valg – ønsker genvalg
Traktement – brunsviger kagemand – med tekst St. Lyngby IF. (Camilla Bestiller) – der skal slik
på kikimix – rødt hår.
Dirigent – Edit

6. Fitness – flytning fra kælder til nuværende klublokale + svinget
 Opstart 1. april 2022
 Uddannelses til 7-8 nye fitness instruktører i start april (8-9-10 april 2022)
 Status – opsætning af udstyr d. 26-27 marts 2022 (Jesper) – maling af klubhus d. 5-6 marts 2022
 Film til vinduerne (Jens søger for det)
 Midlertidigt ”klubhus” for badminton – det er fundet, Peter tager kontakt.
7. Fokus på seniorer?
 Idrætstilbud
- Senior fitness som vil bruge fitness i de ”tomme” timer midt på dagen.
 Ressourcer
8. Rengøring klubhus mm.
 Kan Hillerød Kommune tage rengøring tilbage?
 Ekstra tilskud pga. større lokale (fitness)
 Ny aftale? Evt. privat?
- Vi har snakket dette igennem, Peter og Jens vil tage en snak med kommunen.
9. Projekter
 Skov
o Status fondsansøgninger
- Ole har søgt Friluftfonden der kommer svar i løbet af 3-4 mdr.
- Vi har søgt Spar Nord – og afventer nu afgørelsen.
o Plan frem mod etablering forår ’22
 Multibane
- Vi laver de andre projekter færdige først.
 e-sport
- Vi afventer med dette til efter sommerferien, hvor vi kigger på det igen.
- Senior spil – eller være med på holdet til at starte op.

10. Fællesmøde m. samtlige bestyrelser
 Samarbejde på tværs
- Kalder bestyrelserne ind til en temadag d. 24 april
- Hvad laver man i en bestyrelses i hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne
- DGI afholder kurser, hvordan får vi flere frivillige og folk til bestyrelsen
 Hillerød Event
11. Evt.
 Næste møde – 14. marts 2022
 Fastelavn, Arresøhus d. 27FEB22 kl. 14
- Camilla – plan og opslag – sender rundt med opgaver
- Ole printer og hænger op. og oprydning
- Jesper /jens – salg af kaffe/sodavand
- Christina – 3 tønder (1 pap og 2 store) – gaver (9 stk.)
- Peter – slik – 100 blandet juice, cacao, icetea - fastelavnsboller/te boller med chokolade
 Børneattester – status
 Banko, husleje Arresøhus – dette har vi talt om, og Peter og Ole går i dialog med bestyrelsen.
 Andet
- Sankt hans – Torsdag d. 23. juni 2022
- Sommerfest – Lørdag 25. juni 2022
- Rettet vedtægter til – det skal renskrives – Tine får det lavet.
- Vores skilte er pillet ned, vi er i dialog med myndighederne.

