Referat hovedbestyrelsesmøde
Torsdag d. 6. januar 2022, kl. 19
Deltager: Peter, Ole, Jens, Marina, Christina, Jesper
Afbud: Tine, Paw

1. Hillerød Events
 Intro - hvem/hvad er Hillerød Events
o Arrangementer
Frivillige opgaver
- Skøjtebanen
- Musik event
- Musik på posen
- Hillerød slots Byfesten – Foodstation – vagter
o Setup
- Søren fra Hillerød Events kommer og fortæller omkring, hvad det er de
laver og hvad de har af tanker de godt kunne tænke sig at opstarte et
samarbejde med St. Lyngby IF.
- I forbindelses med deres nye event ”vild med 90’erne” har de brug for
frivillige til at hjælpe under dette event





Hvordan kan H.E. støtte ifm. opstart
o Hvervning af frivillige
o App
- Bruges til planlægning
Hvad kan STLIF byde ind med, og hvad får vi ud af det.
- Bestyrelsen er blevet enige om at foreningen melder sig ind i Hillerød
Event.
Forpligtelser

2. Underskrift af referater
3. Status fra økonomiministeriet
 2021 Regnskaber
- Gennemgang af afdelingers økonomi. Og uddeling af regnskaber inden
generalforsamlinger
 2022 Budgetter
- Gennemgang af nyt budget 2022
4. Afdelingsnyt
-

Fodbolden: kort lukket ned hen over julen, men opstart er kommet i
gang.
Information omkring mundbind til udøver og tilskure ved
indendørssport.
Badminton: måtte aflyse deres juleafslutning går i gang på mandag d.
10. Jan 22
Løb:

-

Skydning: vi starter op tirsdag d. 11. Jan 22 – overvejer at prøve en
weekend skydningen.
Håndbold: træning starter torsdag d. 06. jan 22, og starter op igen slut
januar med kampe.

5. Generalforsamlinger
 Formaliteter
o Dagsorden
o Regnskab
o Budget
o Vedtægter
o Hovedgeneralforsamling - på valg:
 Næstformand – ønsker genvalg
 Kasserer
Christina har meddelt at hun stopper
Kasserersuppleant Daniel Krøse er ”ikke afvisende”
 Generalforsamlinger skal de holdes? Grundet corona – seneste torsdag d. 13. Jan 22 skal der tages
stilling til om vi kan holde fast i de planlagte generalforsamlinger.
 Løbeklubben holder en stiftende generalforsamling
6. Fitness – flytning fra kælder til nuværende klublokale + svinget
 Organisering
o Afdeling under HB
o Hvem – Camilla Hay
 Finansiering
- Låne af DGI over 5 år?
- Eller låne dem af os selv?
 Trænere – samle de kommende træner d. 22. feb. 2022
- Camilla
- Jeanette
- Daniella
- Vibeke
- Julie Zigler
- Jeanne
 Lokale
- Klublokale og svinget
 Ventilation
- Peter har en aftale med kommunen og en leverandør
 Adgang
- Brikkerne skal virke til begge dører.
 Installation (tilbud: fragt + installation dkk 26.000,- inkl. moms)
 Kontingent for fitness mel . 80-100 kr.
- Conventus (Karen har kontakten - Christina)
7. Fokus på seniorer? – springer punket over.
 springer
 Idrætstilbud
 Ressourcer

8. Dilettant 11/3 og 12/3 – Peter tager en snak med Lena
 Opgaver
 Fest
 Musik
9. Rengøring klubhus mm.
 Kan Hillerød Kommune tage rengøring tilbage?
 Ny aftale? Evt. privat? – i klublokalet/styrketræningslokalet
10. Projekter
 Skov
o
o




Status fondsansøgninger – Ole er igang
Plan frem mod etablering forår ’22
- Skov plantes i uge 17
- Hegnes
- Laves stier, pløjes og jordbunker
Multibane – Peter ringer rundt
o Fondsansøgning Lokale- & Anlægsfonden
e-sport – opfølgningsmøde i næste uge d. 12. jan 22
o Opstart – satser på start 2. kvartal 22
o Lokaletilskud – Hillerød kommune giver støtte til leje af lokalet

11. Evt.
 Næste møde – Onsdag d. 9. feb. 2022 kl. 19:00
 Rengøring halgulv – update / status – Ole kontakter kommunen
 Fastelavn, Arresøhus - d. 27. feb. 2022
 Sankt Hans – på næste møde
 sommerfest – på næste møde
 Hjemmeside / SoMe
 Møde med web udvikler lørdag d. 22/1
 Børneattester – status der mangler 4 stk. disse bliver der rykket for
 Banko
 jule/coronapause til 20/1
 Andet

