
Referat, hovedbestyrelsesmøde
Torsdag d. 27. oktober 2022, kl. 19.30

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

1. Underskrift af referater
Sidste referat på hjemmesiden er stadig fra 9. februar
- Camilla og Jeanette får klaret det i uge 43

2. Update fra afdelinger
● Badminton: alt går godt, men rengøringen er virkelig dårligt, meget harpiks, Peter tager fat i

kommunen og udvalget for kultur og fritid.
● Skydning: 2 gange før efterårsferien samt 1 gang efter har vi ikke kunne skyde, grundet at

ventilationen er blevet slukket
● Fodbold/Basket: Basket kommer med et SoMe opslag, de vil gerne have flere med. –

Indendørs- koldhal er nu i gang – vintertrænings tider skal lægges ud.
● Gymnastik: det kører stille og rolig, de er nu i gang, smarttræning er startet op der var dog kun

to deltager, de kommer til at re-tænke – igen rengøring ikke optimal.
Der bliver opfordret til at vi laver mødestrukturen om. – dette vil blive taget op i HB

● Håndbold: er i gang alle 3 hold, flere spiller nu, så det går den rigtig vej, der bliver afholdt et
sponser event. -  ibrugtagningen er alt ok.

● Fitness: 181 medlemmer, der er lidt udfordringer med betalinger og tilmelding af brikker er en
tung arbejdsgang, så vi prøver at finde en løsning, vi kigger ind i et nyt medlems system. – DGI
har måske nogle hjælpe. Senior der er 12-13 deltager pr. gang.  Det kan være lidt svært at få
trukket dem herud.
Der kommer en instruktion ud af alle instruktører. Service på cykel /løbebånd – Camilla taget
kontakt.  – der kommer en lille folder til alle husstande i området. Der kommer en optimering af
maskiner.  HB snakker om ex Brik til fodbold (2 stk.), håndbold (3 stk.), løb (2 stk.) de skal
benyttes under alm. Træning. 500 kr. pr. brik pr. år. Dette er hermed beslutter – Peter vender
oprettelses med Jeanette, om oprettelses.

● løb: 3 løbehold er i gang t.o.m 31/12 også nu hold 1/1-23 – der vil være forskellige små klubløb
hen over efteråret/vinteren. – vinder af lokaldysten bliver udråbt d. 8/11

3. Status fra økonomiministeriet
● Fitness – gennemgang af økonomien
● Skov – gennemgang af økonomi – pengene er blevet bevilliget, men mangler lige det sidste –

Ole og Peter vender lige tilbage med de sidste små ting. Daniel laver et opdateret regnskab.

4. Venne ansøgninger
Ansøgninger deles med HB senest søndag d. 23. oktober og gennemgås.
Møde med Vennerne onsdag d. 16. november kl. 19 (Arresøhus) – afdelingerne melder ind om og hvor
mange de kommer.

● Gennemgang af ansøgninger for Fodbold, Gymnastik og løb – HB godkender ansøgningerne
● Spørg venner omk. Tilskud til aktivfester (billet) /voksne events.



5. Aktivfest 5. november
● Arrangører

o Opstilling - lørdag kl. 9 – Jesper/Asker
o Borddækning – lørdag kl. 10 (duge, lys, servietter, blomster, plastikkrus, sugerør, mælk,

sukkerknald) - Karen/Camilla/Christina
o Oprydning Ole/ hver afdeling stiller med en prs.

● Musik (DJ booket af Camilla)
● Mad forhåndsbestilt hos Skævinge Kro
● Servering – samme som sidst
● Priser:

o Hæderspris (lukket punkt)
o Idrætspris (lukket punkt)

● Bar (samme som sidst)

6. 2023 generalforsamlinger
● Valg til Hovedbestyrelse – på valg:

o Peter – modtager genvalg
o Camilla – modtager ikke genvalg – der skal findes en ny…

● Etablering af fitness afdeling med egen bestyrelse – der skal laves reklame for kommende
bestyrelsen.

● DATO for generalforsamling – dagsordenen - avisen
- Fodbold – 23. jan. 2023 kl.
- Badminton – 25 jan. 2023 kl. 19
- Gymnastik – 26 jan. 2023 – kl. 18 start med spisning
- Løb – 30. jan. 2023 kl. 19
- Skydning - 24. jan. 2023 kl. 19:30
- Håndbold – 19. jan. 2023 kl. 20
- Stiftende generalforsamling Fitness – 31. jan. Kl. 19
- HB-generalforsamling – 27 feb. 2023 kl. 19
- Vennerne -

7. Kælderlokale - status
● Salg af brugt udstyr

- Hvad skal der ske med det sidste udstyr – Jesper tager kontakt til SoMe Stine
● Indretning

- Kælderen bliver lavet til depot rum – så rummet fixes op med lidt maling.
● Internet: der sættes WIFI op til skydekælderen

8. Rengøring
● Der er indhentet to tilbud.
● Vi prøver selv at finde nogen der kan hjælpe os med den opgave – Peter lavet et opslag til SoMe



9. Evt.
● Næste møde
- 5. dec. 2022 kl. 19:00
- Budget for afdelingerne

● DGI Nordsjælland årsmøde 29/11
● Redskabsrum skal kigges igennem og ryddes op. – Ole har været det igennem – Søndag d. 20. Nov.

Kl. 10
● Pølserummet skal ryddes op - Søndag d. 20. Nov. Kl. 10
● PR/ Kommunikation – minister / opsøgende / selvkørende.


