
 
 

 

INTERNAL 

Referat, hovedbestyrelsesmøde 
Mandag 5. december 2022, kl. 19.00 

 
 
Tilstede: Marina, Jens, Ole, Christina, Peter 
Ikke tilstede: Paw, Camilla, Jesper, Charlotte, Daniel 

 
1. Underskrift af referater 

Sidste referat på hjemmesiden er stadig fra 9. februar 
Punkt udsættes da Camilla ikke er tilstede. 
Præciseres at processen er: Referat skrives indenfor 8 dage og sendes til hovedformand til check 
(formanden har 5 dage til at kommentere). 
Derefter deles det med hele HB og lægges på hjemmeside. 

 
2. Update fra afdelinger 

• Aktiviteter 

• Udfordringer 

• Generalforsamlinger 
 

- Badminton: Juleafslutning 19/12 
Bestyrelse ønsker alle at fortsætte ifm. generalforsamling. 

- Fodbold: Juleafslutning i hallen 17/12, kl. 10-12. 
Basketbaner bliver opstreget ”asap” – igangsat af Hillerød Kommune. 
(der var 2 opstregede basketbaner før nyt gulv blev lagt) 
Fodbold skal have 2 nye medlemmer af bestyrelsen ifm. generalforsamling. 

- Løb:  Juleløb 24/12 og Nytårsløb 31/12 for medlemmer + familie 
- Fitness: 170-180 medlemmer 

Ikke medregnet ca. 20 som deltager i senioridræt onsdag formiddag 
 
3. Update fra økonomiministeriet 

• Lokaletilskud (Arresøhus, e-sport) 
Er tilbagebetalt til Hillerød Kommune 
Daniel ikke tilstede, så ikke andet at berette. 

 
4. Venneansøgninger 2023 

• Status 
Vi havde, som sædvanlig, et godt møde med Vennerne 16/11. 
Vi fik tilsagn om flg. støtte: 

- Gymnastik 80.000,- 
- Fodbold 80.000,- 
- Løb 9.000,- 

Støtten kan frit bruges til aktiviteter i afdelingerne, dvs. det er OK at afvige fra hvad der 
specifikt er søgt om støtte til (som altid, gælder rimelighedens grænser). 
Støtte udbetales (løbende) efter fremsendelse af bilag. 
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5. 2023 budgetter 

• Ønsker om støtte fra HB ? 
- Fodbold: Søger om 10+10. 

10.000,- til div. ture for ungdom, og 10.000,- til hjælp til seniortræner 
- Badminton: Muligvis 6.000,- til nye net som skal skiftes i ’23. 

Afventer afd. økonomi om det bliver aktuelt. 
 
6. 2023 generalforsamlinger 

• Hovedbestyrelse – på valg: 
o Peter – modtager genvalg 
o Camilla – modtager ikke genvalg 

• Fitness – etablering af selvstændig afd. egen bestyrelse 
 
Kommunikation 
Tiltrækning af emner 
 
Aftalt at der for sekretær laves beskrivelse af roller/opgaver/ansvar, og at der meldes ud via SoMe 
at vi skal have ny sekretær (→ Ole/Peter). 
 
Der skal ligeledes advokeres blandt fitness medlemmerne at der skal etableres ny afd.bestyrelse og 
dermed vælges bestyrelsesmedlemmer ifm. stiftende generalforsamling 31/1/23. 
Henstilles til at instruktører med ”daglig” kontakt får prikket folk på skuldrene – ligeledes laves 
SoMe opslag samt opslag i lokalet (start januar → Peter) 

 
7. Kælderlokale - status 

• Salg af brugt udstyr 

• Indretning 
 

Rummet bliver ryddet for gl. fitnessudstyr senest 24/12 (→ Ole/Jesper) 
Etablering af Wi-Fi (→ Peter) 

 
8. Rengøring 

Aftale opsagt med Renell pr. 30/11 pga. meget dårlig performance over en lang periode. 
Fremadrettet bliver det privat rengøring, dvs. også begge fitness-rum. 
Udstyr anskaffet. 

 
9. Evt. 

• Næste møde 
17/1/23 kl. 19 
Vi drøfter fremadrettet mødestruktur (jf. Ole’s besked – møder kun med 4 direkte valgte HB 
medlemmer og møder med ”alle” ?) 

• Hillerød Kommune foreningsaften 8/11 
Orientering om aftenen. 
Løb fik 2. plads i ”lokaldysten”, og sigter efter 1. plads i ’23. 
Meget inspirerende indlæg v. Søren Østergaard om ”engagering af unge og trivsel og motivation 
blandt frivillige i foreninger” 

(Søren Østergaard - Ungdomsforsker - Officielt website (soeren-oestergaard.dk) 
Opfordring til at vi er flere fremmødte næste år. 

https://www.soeren-oestergaard.dk/
https://www.soeren-oestergaard.dk/
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• DGI Nordsjælland årsmøde 29/11 
Peter deltog, og gav kort referat. 
Igen opfordring til at vi er flere fremmødte næste år. 

• Adgang til lokaler (brikker) 
Brikker er personlige, og må ikke videregives til anden træner. 
Årsagen er at bruger er registreret med navn og tlf.nr. 
Henvendelser omkring nye brikker går igennem formanden. 
Afd. skal holde styr på hvem der har brikker, og sørge for at få dem retur ifm. stop. 

• Registrering af medlemstal 2022 
(medlemmer min. 3 mdr) 
Deadline 31/1/23. 
Det er kasserer der indrapporterer. 
Daniel beder afd. om tal, og præciserer hvilket format tallene skal afleveres i 
(der er krav om at vi angiver køn, samt defineret aldersgruppe) 

• Tilskud træner-/lederuddannelse (HSI på vegne af Folkeoplysningsudvalget) 
Der søges om tilskud til uddannelse af fitness instruktører (→ Peter) 
Der støttes med op til 50% 
Vi skal være opmærksomme på denne støtte fremadrettet, hvorfor afd. bedes holde styr på hvilke 
kurser man har deltaget i – der søges årligt om støtte for perioden 1/10 – 30/9. 

 
 
 
 
 
Dato:  ___________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
Badminton, Marina 
 

_________________________ 
Fodbold, Jens 
 

_________________________ 
Løb, Christina 
 

 
 
 
_________________________ __________________________ 
Næstformand, Ole  Formand, Peter 
 
 
 
 


