
Referat hovedbestyrelsesmøde  

19. september 2022 kl. 19:00 

Deltagere: Marina, Daniel, Peter, Jens, Paw, Karen (fremmødt i stedet for Charlotte), Jesper, Ole, Christina 

Afbud : Camilla 

Referent : Christina 

 

1. Underskrift af referater -> udsættes da seneste referat mangler, Peter skal have referat til 

gennnemgang. 

Seneste referat på hjemmesiden er fra 9. februar -> øvrige referater skal på hjemmesiden evt. 

Jeanette Frandsen  

Action: Peter rykker Camilla for seneste referat og spørger Jeanette, om hun vil lægge øvrige 

referater på hjemmesiden.  

 

2. Update fra afdelingerne 

a. Badminton (Marina): er kommet godt igang efter sommerferien, nogle enkelte spillere 

fra Sigerslev  og Skævinge har taget kontakt til Marina, og spurgt om de stadig må låne 

lidt af deres hal-tid, da Skævinge Hallen ikke er færdig som forventet. Det har de fået lov 

til, ny status på Skævinge Hallen er, at den står færdig i december. Marina efterlyser en 

brik til 7’eren, så de kan prøve, at sidde derinde efter træning. Bænke og sofaer virker 

ikke for dem.  

Action: Peter fremskaffer brik til 7’eren hos Jesper pedel. 

 

b.  Fodbold (Jens): Alt går godt. Bold/redskabs-rum er ryddet op og pænt. Trænere har 

nøgler mv. til deres ting. Afholdt sponsor arrangement i slutningen af august med fin 

succes, næste gang måske ud i lidt bedre tid, så der kommer flere, men pænt fremmøde 

og grillmad 

 

c. Skydning (Paw): Har startet sæsonen op, der møder 4-5 stykker op, de afventer sæsonen 

og ser om der dukker flere op. Projektet med KCV er sat i bero, og der rykkes ikke 

yderligere. 

 

d. Gymnastik (Karen): sæsonen er startet op, medlemstallet er stabilt, der er fremsendt 

ønske til pedellen om et stik i hallen. Herudover ønsker de sig en form for møbel, til bla. 

Soundbox, afkrydsning mv. hvis nogen kender nogen, der kan være behjælpelig, hører de 

gerne om det. Problemer med at yderdøre låser kl. 17:00, og nogle kan ikke komme ind. 

Gymnastik afdelingen prøver med en dørklokke, for at se om det hjælper på problemet. 

Ole er blevet kontaktet vedr. et evt. Yoga hold, har sendt vedkommende videre til 

Charlotte og ikke hørt mere, formoder dialogen er i gang der igennem.                               

Action: Karen rykker pedellen for stikkontakten i hallen - Karen køber trådløs klokke og 

sætter den op. 

 



e. Håndbold (Jesper): afdelingen er kommet godt i gang, Jesper og Thomas har ryddet op i 

medlemslister, så ”gamle” medlemmer ikke figurerer mere. Damerne har haft en 

træningsdag med nogle forskellige kampe.  

 

f. Løb (Christina): God opstart, har lige været til halvmaraton med 13 løbere, går et stille 

efterår i møde med fællestræninger på tværs af holdene og vedligeholdelsestræning. 

 

Jesper spørger til de afdelingsbrikker, der har været talt om, at afdelingerne evt. kan købe -> 

der skulle cleares en pris med Fitness da disse brikker kun bruges i begrænset tid (afd. 

træningstid). Fitness udvalget har møde i denne uge. 

Action:  Peter følger op på dette/reduceret pris efter Fitness udvalgets møde. 

 

3. Status fra økonomiministeriet: Der er stadig penge i kassen, Fitness kontoen fungerer snart fint, der 

er kommet styr på det. Der mangler at blive lavet de sidste fakturaer vedr. Skovprojektet. 

Action:   

- Daniel får lavet de manglende fakturaer 

- Peter og Daniel undersøger om der kan laves et MobilePay nummer til de 

enkelte afdelinger, det vil være lettere ved afholdelse af arrangementer. 

 

4. Banko – 50 års Jubilæum 5/10 (Torsdag 6/10): Banko har 50 års jubilæum, der laves noget støj på 

de sociale medier omkring dette, der vil være nogle ekstra præmier, sponsor præmier fra Brugsen i 

Skævinge mv. i anledningen. Peter har kontaktet avis og Lorry,men ikke hørt noget retur, om de vil 

dække arrangementet. Hvis der er nogen, der har gode ideer til dagen, tages der gerne imod dette. 

 

5. Rengøring: Ole har overtaget kontakten til Renell, og haft et møde med driftsleder med 

gennemgang af områder, der rengøres, dette var ikke tilfredsstillende. Ole har fået tilbud fra et 

firma, der er noget dyrere, og han har lavet tilbudsskrivelse og sender til de to rengøringsfirmaer, 

og ser om de vender retur, ellers tages der en dialog med kommunen. 

 

                                  Action:  

- Ole afventer de to udbydere,  

- Karen tager billeder af redskabsrum, hvor rengøring er mangelfuld, og 

sender billeder til Peter, der sender til pedellen.  

- Karen og Ole rydder op i redskabsrum inden længe 

- Jesper fjerner harpiks i redskabsrum 

 

6. Venneansøgninger: Skal være lavet inden slutningen af oktober, begrundet ansøgning sendes til 

Peter inden udgangen af uge 42 (senest 23/10) HB møde i uge 43 hvor Peter samler og sender 

ansøgningerne til Vennerne 

 

7. 2023 generalforsamlinger – afdelingerne finder selv datoer for afholdelse i januar/februar. På valg i 

HB er Camilla og Peter                                  

Action:  Peter spørger Camilla om hun er villig til genvalg 

 



8. Kælderlokale:  

 

a. Salg af brugt udstyr – der er solgt lidt mere – ca. 4-5 maskiner, disse bliver fjernet i uge 

38  

Action : Jesper sender Stine materiale (billeder/tekster) så det resterende evt. kan 

komme på foreningens sider på Facebook og Instagram, så det forhåbentlig kan blive 

solgt 

b. Indretning – ikke besluttet noget men stemning for noget skærm og møbler 

c. Internet – fungerer, men der sættes en router op dernede så det bliver bedre. Venus 

fastmonterer routeren i Fitness rummet – koden til WIFI: 3320STLIFrocks# 

 

9. Fællesmøde søndag 28. august – evaluering, generelt OK, det tages op til overvejelse på et senere 

tidspunkt, om der skal være et fælles bestyrelsesmøde igen og formatet herpå. 

Action: Ole og Peter vil fremover deltage i det første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen i 

de enkelte afdelinger. 

 

10. Aktiv fest 5. November  

a. Arrangører - der kan stadig godt bruges flere hænder til at planlægge festen. 

b. Musik – DJ er booket af Camilla 

c. Mad er forhåndsbestilt hos Skævinge Kro 

d. Oplysning til medlemmer – der skal laves  et opslag på Sociale Medier så der kan komme 

X i kalenderen.         

Herudover blev det nævnt, at der til aktivfesten skal uddeles Sports- og hæderspris, så tænk 

over hvem vi hver især vil indstille til disse præmier. Regulativer for priser er vedhæftet. 

 Action: Peter laver opslag og sender til sociale medier, Peter laver billetsalg, ALLE kom med 

bud på prismodtagere. 

11. Næste møde: Torsdag 27/10 kl. 19:30 

Hjemmeside – Peter sender koder til de hjemmeside ansvarlige så der kommer gang i hjemmesiden 

Andet : Vi Elsker 90’erne gav et overskud på ca. 20.000, til fordeling mellem de 3 afdelinger der 

deltog. Fordelt efter antal medlemmer der hjalp til. 

 

Alkoholbevilling: det er undersøgt efterfølgende af foreningen har en alkoholbevilling, der gælder 

indtil 2024, hvorefter den skal fornyes.  

 

Senioridræt: Ole og Peter har været i dialog med DGI og forventer opstart af senioridræt 5/10.22 kl. 

10-12 – der er delt flyers rundt i St. Lyngby og Meløse, der hænges plakater op i Brugsen i Skævinge 

og til Banko. Der er investeret i nogle redskaber og noget er lånt af DGI 

 

Gymnastik påtænker at opstarte noget Smart-training omkring efterårsferien, en form for 

hjernegymnastik, der er mulighed for musikrummet på skolen kan bruges evt. 

 

Kontakt info til Stine Toft Christensen – input til Sociale Medier (mail, sms eller messenger) 

 Mail: stine.thuesen@hotmail.com 

mailto:stine.thuesen@hotmail.com


            Tlf:  22 57 51 60 

 

Hun skal fodres med det tekst, billeder osv. der skal bruges til eventuelle opslag  

 

 

_________________  ____________________ ________________________ 

Peter    Ole  Jesper 

 

 

 

 

_______________________ _____________________ _________________________

  

Paw   Marian  Daniel 

 

 

 

_______________________ ______________________ _________________________ 

Jens    Christina   Karen   

 

 

 

                                                                                            


