
Referat 23. marts 2022 

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

Afbud: Jesper  

 

1. underskrift af referat  

(glemt i printer af Camilla – kommer med næste gang)  

2. Status fra Økonomiministeriet  

• Overdragelse 

• Adgang konti  

 

- Der bliver sendt referat fra generalforsamlingen afsted til bank, så der kan laves overdragelses bank 

til ny kasser – referat fra afdelings generalforsamlinger skal underskrives og underskrives. – sendes til 

Christina Krath (fodbold, skydning, gymnastik)  

- Ultimo april skulle vi gerne være klar.  

3. GDPR 

- Formanden informerer omkring kommunes regler for GDPR og børneattester. – cpr. Nr. skal sendes 

krypteret i forhold til denne søgning, eller der skal findes en løsning på. Gymnastikken har system 

som kan gøre det, vi kigger ind i for at finde en løsning. – vi skal være særlig opmærksomme på 

dette. 

- VI kommer også til at informere om det på hjemmesiden.  

- Billeder må gerne deles fra foreningen aktiviteter.  

4. Sommerfest 25. juni 2022 – der skal starte en planlægning af dagen.  

• Foreninger inviterer til forskellige events (gymnastik, fodbold, skydning)  

• Mad /drikke  

• Musik - Camilla undersøger DJ 

• Telt 

5. Bestyrelser fællesmøde 24/4 

• Dette rykkes til efteråret 2022 ny dato: 28aug22 kl. 10:00  

6. Afdelings nyt 

• Generalforsamling  

Gymnastikken: har fået en ny bestyrelses, Charlotte blev valgt som formand.  

- Der er opvisning på søndag, Skævinge har hallen d. 2. april til opvisning. (Peter tjekker op på datoer 

hos kommunen) – der er desværre ikke nogen kiosk.  

- Fodbolden:  afsluttet u6 med speciel træning – Basket er kommet med ind over fodbolden og der 

afventer man et tilbud på steger til dette og hallen, og man prøver at starter et +40 år. Opslag 

kommet ud på FB  

Skytterne: 

- 8-10 stykker  

- KCV har 2 lærer der er blevet skydebaneleder – vi mangler godkendelsen fra Politiet DGI kommer 

med ind i over i noget der hedder FOKUS.  – der er lavet regler for hvad de må. Vi laver en intro aften 

for de to lærer og DGI kommer.  

- Der er købt lidt nyt udstyr - vi har kørt et våben til våbensmeden som er ved at ombygge et våben 

som passer til børn.  

- Til sommer skyder vi på Hanebjerg og lerdueskydning på KFK  

- Skytterne vil prøve at søge lidt penge hos vennerne i forhold til vores så ture resten af sæsonen.  

Badminton 

- Der er spillet lidt kampe, og træningen forsætter til og med maj. De deler hallen med basket holdet – 

haltider badminton koordinerer med basket.  



Løb  

- En god håndfuld skal til halv Marathon i Berlin og igen til april  

- Lokal dysten d. 10. juni, er i gang med planlægning – kommunen og DGI hjælper, fonden er søgt, 

løberen kommer med sponsor gaver, Nordea sponsorer t-shirts - lave reklame for de andre afdelinger 

– hvad tilbyder vi. – løb beder om hjælp hvis der er behov.  

- Løb har lavet et event udvalg, som skal lave løbe events  

• Konstituering  

7. hjemmeside  

• status 

- den er faktisk færdig – de mangler lige at få de sidste referater over – hver afdeling skal selv 

opdaterer deres afdelinger, de personer der skal have ansvaret skal findes.  

- Jeanette og Thomas kommer med opdatering og bruger og log in til div afdelinger.  

-  

8. Fitness 

• Status 

- Vi er i gang og vi er i gang med opsætning – 1/4 var planen for opstart, dette kan godt skride lidt i 

forhold til adgangs brikker der skal have ny kobling 

- Der er nu malet i begge rum, fredag og lørdag kommer nogle fodbolddrenge og sætter det op.  

- Torsdag bliver døren flyttet, så man kan komme ind i kiosken via gang/hoveddør  

- Der er sat solfilm op på vinduerne, så man ikke kan kigge direkte ind i lokalet.  

- Peter hører skolen om de vil overtage de høje borde og stole  

• Salg af brugt udstyr 

- Hvordan går det? Vi har ikke en status endnu, der bliver fugt op.  

• Indretning af kælderen til møde/klublokale 

- Mødebord og stole – skærm til væggen - sofaer – wi-fi op også  

- Vi uddanner 7-8 instruktører - 40 timers kursus over to weekender i april/maj  

- Der er installeret nyt anlæg med bluetooth  

• Pris – 3. mdr.: 300 kr. 6 mdr.: 550 kr. og 1 år.: 1000 kr. 

- nye oprettelses pr. brik 100 kr. (gratis brik oprettelse i april)  

- Gennemgang af opsætning når alt er sat op. (Peter undersøger)  

- Åbning event. – markedsføring på Sociale medie 

- Åbningstid. Kl. 5:30-22 

9. Projekter 

• Skov  

•  Plan 

• Opgaver 

- april 2022 flytter de jord til nye skovareal  

- Hegn planlægning er i gang  

- I uge 17 planer vi træer – der skal inviteres kommune og pressen, vi afventer en dato – planlægning 

kommer vi nærmere når vi har en dato 

• Multibane 

- I følger op efter sommeren  

10. evt.  

• Næste møde  

- 4. maj 2022 kl. 19  

• Seniorer  

- Vi søger om en hal tid efter sommerferien i et par timer om ugen - de har talt med DGI og 

gymnastikken ville gerne være en del af det.   

• Banko, husleje arresøhus 

- Der er bliver en stigning af huslejen pr. 1/7-2022  

- Foreningernes banko kan blive ramt af den nye lov, dette er dog ikke vedtaget endnu. Dette følger vi 

nøje.  



- Ole deltog i banko møde i søndags, der kom nogle forslag på bordet, som de snakker igennem ved 

næste møde, de mangler stadig lidt flere frivillige 2-3 stk.  

• Rengøring  

- Orientering lidt flere penge til rengøringen, dette slår ingen steder, vi vil gerne have at kommunen 

overtager denne – denne vender Peter med kommunen.  

• Bygningssyn, onsdag 4. maj 2022 

- Hvis i finder noget for klubhuset, omklædning og kælder, gamle fitness rum.   

• Hillerød event  

- Peter har rykket for at vi kommer videre med appen.  

• Andet  

- Haltider – 3 april 2022 byd ind. – sendes til Peter.  

• Sank hans 23 juni – planlægning Peter tager fat i vennerne omkring telt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________ 

Formand – Peter Spanggaard  

 

____________________________ 

Næstformand – Ole M. Jensen 

 

___________________________ 

Fodbold – Jens Dalsgaard 

 

____________________________ 

Gymnastisk – Charlotte 

 

____________________________ 

Badminton – Marina Rasch 

 

___________________________ 

Håndbold – Jesper Sørensen 

 

____________________________ 

Skydning – Paw Hay 

 

____________________________ 

Kasserer – Daniel 

 

____________________________ 

Sekretær – Camilla Hay  

 

___________________________ 

Løb – Christina Krath 

 

 


