
Referat, hovedbestyrelsesmøde
Tirsdag 17. januar 2023, kl. 19.00

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

1. Underskrift af referat (v. Camilla)

2. Generelt (v. Peter)

● Deltagelse HB møder - når man er i
HB, så deltager man i møderne hvis
man bliver forhindret sender man en
suppleant.

● Årsregnskaber - Det er sendt til
revisor, bestyrelserne skal være OBS
på at få lavet deres regnskaber i

tide, så vi kan få sendt retur og
tilbage til bestyrelserne.

● Medlemstal - Daniel sender tallet ud
til HB.

● Børneattester - skal laves for alle
træner/ledere som har børn/unge
under 15 år - navne og cpr. nr. skal
gives til Peter senest d. 01. Feb. 2023

3. Update fra afdelinger
● Aktiviteter – Udfordringer - Planer
● Afd. generalforsamlinger, status, kandidater/valg, kommunikation

o Håndbold Torsdag 26. januar, kl. 20:00 - generalforsamlingen er der styr på
med punkter, der sendt sponsorater er sendt ud, bestilt nyt tøj, Thomas har opdateret
håndboldsiden, hjemmebanekamp i søndags, der var salg af kaffe, kage, pølsehorn og
mange gæster til kampen, Håndbolden har selv vasket gulvet i hallen, for at undgå at
gulvet ville være for klat i forhold til træning og kampe, Peter vil sætte et møde op
med kommunen, omk. dette.

o Fodbold Mandag 23. januar, kl. 19:00 - styr på generalforsamling, basket
har modtaget penge til striber, dokumentation skal sendes til kommunen, når
opgaven er udført. Der mangler adgang på flere brikker til flere trænere. Jens laver
overblik og sender til Peter, der tager fat i pedellen.

o Skydning Tirsdag 24. januar, kl. 19:30 - Paw og Camilla stopper i
generalforsamling, Luis vil gerne prøve og drive foreningen, Paw, Peter og Luis skal
have møde omk. Der skal tage stilling til foreningens fremtid i forhold til våben. - der
bliver lagt en plan.

o Badminton Onsdag 25. januar, kl. 19:00 - bestyrelsen fortsætter, alt godt,
onsdag er der fortsat baner ledig - mandag er pænt besøgt.

o Løb Mandag 30. januar, kl. 19:00 - tilsagn fra Hillerød kommune omk.
tilskud til materiale osv. til lokal dyst 9 Juni 2023.  Generalforsamling 3 på valg alle
genopstiller.

o Gymnastik Tirsdag 31. januar, kl. 18:00 - Karen stopper i bestyrelsen, men en
ny er klar på at tage over til bestyrelsen. Der er skrevet ud til medlemmerne, for info
omkring generalforsamling.

o Fitness (stiftende) Tirsdag 31. januar, kl. 19:30 - 170 medlemmer og masser af nye
medlemmer har meldt sig ind i det nye år, mangler fortsat folk til tilsagn omk.
opstarte til Bestyrelsen - spred budskabet. Ex. Afdelings brikke til håndbold og
fodbold, vender Peter med kommunen. Nyt system på vej, Senior Gym- de skal meldes
ind når vi får det nye system.



o Venner Søndag 29. januar kl. 10
Der serveres gule ærter efterfølgende

4. Update fra økonomiministeriet (v. Daniel) - alle regnskaber er afleveret til revisor vi afventer det
afsluttende. Daniel stopper efter generalforsamling

● 2022 afd. regnskaber, status, forløb årsafslutning
● 2022 hovedregnskab - årsresultat kommer ud med et underskud på - ca. 550000 kr. grundet

mangler stadig tilskud fra skoven på 195000 kr.  , fitness betaler af på udstyret over de næste
3 år på ca. 421000 kr. vi Vendte om det er korrekt regnskabspraksis - om vi ikke i stedet skal
postere disse udeståender på balance for ikke afgive et skævt billede af økonomien, Christina
undersøger.

● 2022 medlemstal - det kommer inden 31. Jan 2023
● Bogføring fremadrettet - afdelinger vs. hovedkasserer - skal alle afdelinger selv bogfører

fremover, vi snakker om giver mening at kasseren laver bogføringer for nogle afdelinger, kan
det gøres smarter, nogle afdelinger er sat op til at nogle systemer grundet DGI OG DBU,
kunne kasserer i div afdelinger få en adgang til conventus så de selv kan rapportere deres
regnskab, dette vil gøre det nemmere for HB kasserer.  Der skal sættes en deadline for
hvornår det skal være afleveret.  - samle alle kassere til et samlet møde, for at få sat nogle
retningslinjer op.

● Banko 2022 - banko forventet overskud på 88000 kr. der har været lidt ex. Udgifter til
annonce, og præmier samt lidt til opstart.

5. 2023 budget hovedforening (v. Daniel, Ole, Peter) - gennemgang af budget 2023. Af formand Peter.

6. 2023 generalforsamling hovedforening - alle deltager fra HB.
● Mandag 27. februar kl. 19

o Peter modtager genvalg
o Camilla modtager ikke genvalg
o Daniel udtræder

Traktement - div. Snack/ kage og drikkevare (Christina søger for at købe kage / snack)
Kommunikation – Hillerød-Posten, FB, Insta, opslag - har været meldt ud i tiden efter reglerne
Tiltrækning af kandidater - det vil blive sat et opslag op, komme ud i vores netværk for at skaffe
nye folk til HB.  - skriv til Peter hvis vi har nogle forslag.

7. Evt.
● Næste møde - uge 10 d. 07Mar23 kl. 19
● 2023 Fastelavn, søndag 19. februar - arresøhus er blevet spurgt, de ønsker kun at stille lokaler til

rådighed - arrangører skal findes.  (Camilla finder lige how to til den)
● Tilskud træner-/lederuddannelser – Hillerød Kommune via HSI - det er en mulighed der er, til

foreningens træner.
● Workshop omkring frivillige - workshop omkring unge som frivillige, 09. Marts 3023 i Hillerød -

tilmeldingsfrist 20. Feb. 2023 - Peter sender link ud.
● Hjemmeside - uddeling til afdelingerne, denne trækkes retur, der skal findes en ny måde - 1-2

central webmaster. Afdelinger skal lige opdateres deres bestyrelser på hjemmesiden.
● DGI - vil gerne lave et møde omkring “rygning/snus osv.” i foreningen.
● Hegnet ind mod Dyrehaven vil kommunen gerne renovere, ned i 2 m. Højde men  dette giver ikke

mening i forhold til idrætten/fodbold.



● Måltavlen i hallen lever ikke op til reglerne, så hvem ejer denne? Kunne man søge/ investere i en
ny? Der  undersøges en pris som sendes til kommunen.

___________________________ _____________________________
Formand - Peter Spanggaard Næstformand - Ole Meldgaard

___________________________ _____________________________
Kasser - Daniel Krøse Sekretær - Camilla Hay

____________________________ ______________________________
Skydning - Paw Hay Håndbold - Jesper Sørensen

____________________________ ________________________________
Fodbold - Jens  Dalsgaard Løb - Christina Krath

_____________________________ ________________________________
Gymnastik - Charlotte Bølling Badminton - Marina Rasch


