
 
 

Referat hovedbestyrelsesmøde 
Onsdag d. 4. maj 2022, kl. 19 

Deltager: Peter, Ole, Marina, Jens, Paw, Camilla, Daniel, Christina  
Afbud: Jesper  

 
 
1. Underskrift af referater  
 
2. Status fra økonomiministeriet 

• Overdragelse 
- Status er at Daniel er sat godt ind i tingene af Christina, og har fået overdraget 

alt også til banken.  
- Kasser mailen er oppe og kører også, Christina hjælper forsat med småting 

• Etablering fitness konto 
- Der skal oprettes en bankkonto til Fitness. Billede legitimation til tilsendes fra 

Jeanette Frandsen bliver kontoindehaveren for Fitness. 
 
3. Sommerfest 25/6 

• Musik – DJ Allan 

• Telt 

• Mad og drikkevare fra Skævinge Brugs - opslag til tilmelding 

• Aktiviteter – afdelingerne finder på nogle aktiviteter 
 
Sank Hans d. 23/6-22  

• Taler til Sank Hans? 

• Bål – Ole snakker med vognmanden 

• Mad – pølsevogn 

• Telt har Peter bestilt  

• Snobrød 
 

4. Afdelings nyt 
- Fodbold: 
Fodbolden har sagt ja til et samarbejde mel DGI og Kornmarkskolen kører et nyt 
projekt ”Fodbold i skolen” eftersommerferien som kører hen over 5 uger 3-4 klasse – 
der bliver lavet en flyvers specifik til St. Lyngby IF.  
- Badminton: 
Kampe – de bliver i samme række, der har været udfordringer med at komme ind, 
brikker bliver uddelt hvis dette er nødvendigt.  
- Gymnastik: 
To instruktører stopper, så der skal findes to nye bla. til far-mor-barn holdet.  
Sommerspring, crossdance og step og styrke er forsat i gang. Charlotte er ny og 
stadig ved at finde hoved og hale i det. 
- Skydning: 
Bestyrelsen er blevet godkendt - sæsonen slutter i maj 
Der kan nu søges SKV til KCV - men behandlingstiden hos politiet er frygtelig lang 
- Løb 
Masser af ideer fra bestyrelsen  
Lokaldysten d. 10. juni kl. 17-19 DGI stiller med hjælper og dommere fra nabosogn - 
pølsevogn er lånt og banerne er nu mål op og cykelruten til Meløse er klar også. 
Skævinge Brugs sponsorer frugt til deltagerne, og en anden sponser søger for vand. – 
samt at Nordea fonden sponsoreret 200 stk. trøjer  



 
 

Vi er løbet tør for begynder løbere, så der skal startes et nyt hold til dem, der bliver 
sendt løbere af sted på instruktørkursus. 
- Håndbold 
Ikke tilstede 

 
5. Adgang 

- Peter kæmper med brikker og vil prøve at finde et system, så det bliver mere 
overskueligt.  

- Afdelinger skal sørge for at træner der stopper skal aflevere deres brikker og 
nøgler.  

 
6. 22/23 haltider 

• Tilbagemelding Hillerød Kommune 
- Tilmelding til haltider fra fodbold - Basket -badminton og gymnastik har også 

søgt, der mangler stadig lidt fra håndbolden – Peter følger op med Jesper.  
- Booking på helligdage bliver automatik slettet  
- Der skal aftales intern i forhold til ex. bookinger i hallen 

 
7. Hjemmeside 

• Status 
- Den kører nu, den skal opdateres i forhold til kontakt. Hver afdeling skal selv 

opdaterer deres side på hjemmesiden. (Peter opdaterer for hovedbestyrelsen) – 
Peter taler med gammel web-master  

 
8. Fitness 

• Status, opstart, adgang/alarm, drift, ansvarsområder 
- Ind til nu 73 medlemmer igennem minforening 
- 8 instruktører er startet på uddannelse forsætter med 2 og sidste modul om 3 

uger.  
- Reklame for fitness til at hænge ud med QR kode på  
 

• Salg brugt udstyr 
- Intet nyt.  

 
9. Etablering kælder 

Der er mange tanker med det gamle fitnesslokale  

• Maling  

• Indretning, mødebord, skærm, lyd 

• Wi-Fi 

• Gl. møbler – højborde (SFO?) bliver sat i kælderen  
 
10. Projekter 

• Skov 
o Udvikling / tilføjelser 
o Hegn er nu kommet op – Ole vil sætte klaplåger op.  
o Træerne skolen og HFO laver en lille evnet mere for at sætte flere træ op. 

• Multibane 
- Den åbner vi op igen efter sommerferien.  

 
11. Evt. 

• Næste møde 
- Tirsdag d. 24. Maj 2022 kl. 19 – Sank Hans og sommerfest møde 



 
 

- 15. juni 2022 kl. 19  

• Banko 
- Husleje er steget i Arresøhus, så man justerer lidt på priser for 

deltagelses i banko 
- Annoncer bliver engang om mdr.   

• Affald 
- Der er kommet lås på affaldet – Peter er i dialog med kommunen 

omkring det.  

• Hillerød Event 
- Der er bekræftet at vi er blevet medlem 
- Så afdelingerne kan nu begynde at melde sig. 

• Andet 
 


