
 
 

 

Hovedbestyrelsesmøde 
Tirsdag 14. marts 2023, kl. 19.00 

 
R E F E R A T 

 
 
Tilstede: Jesper, Peter, Jens, Kristian, Kenneth, Ole, Jeanette, Christina 
Afbud: Gitte, Marina 
Referent: Peter 
 

 
1. Intro 

Der er nogle nye medlemmer af hovedbestyrelsen (HB) – medlemmerne introducerer sig selv 
 

2. Underskrift af referat 
Ole havde en udskrevet version med – deltagere fra sidste HB møde skriver under. 
Marina skriver under ifm. næste møde. 
Flg. er stoppet i HB og skriver derfor ikke under: Daniel, Camilla, Paw, Charlotte 

 
3. Siden sidst 

• Actions fra sidste møde 
o Undersøge vedr. ny måltavle i hallen. 

Jesper afventer stadig pris. 

• Børneattester 
o På plads, og konfirmeret med Hillerød Kommune 
o Ny træner i fodbolden – Jens sender til Peter 

• Fastelavn 
o Forløb godt. Børn og forældre kunne lide konceptet med mere plads. 
o 2024 overvejelser: 

▪ Inddrage gymnastik ift. brug af udstyr 
▪ Voksen tøndeslagning 
▪ Vi skal være tidligere ude med kommunikation 

• Engagering af unge som frivillige – 40% af 15-29 årige vil godt være frivillige 
DGI workshop 9/3 i Hillerød 

o 3 deltagere fra STLIF – 1 fra Vennerne 
o Peter kontakter DGI med henblik på STLIF workshop om emnet 

• Halgulv 
o Hillerød Kommune tager ikke problemstillingen alvorligt, og vi bliver mødt med parader 

oppe 
o Stadig et kæmpe issue med mangelfuld og tilsyneladende også forkert rengøring. 
o Nøgler som kan åbne til teknikrummet inddrages (4 stk. brugere), og lås til 

rengøringsrum kodes om 
o Kan/må vi selv gøre rent ? Håndbolden er klar 

(checkes evt. senere med Hillerød Kommune) 
o Peter be’r Hillerød kommune om detaljer for rengøring – hvad/hvordan/frekvens etc 

 
4. Opfølgning generalforsamlinger 

• Deltagelse 



 
 

 

• Konstitueringer 
 
5. 2023 aktiviteter / kalender 

• Sommerfest / Skt. Hans / Lokaldysten (løb) 
Sommerfest, lør. 10/6: 

o Peter: hør ”grill-Bill” om han kan 
o Jeanette: undersøger med DJ 

Lokaldyst, fre. 9/6 
o ”alle” undersøger om der kan findes en spillemand/troubadour til et par timers 

musikalsk underholdning 
o Derudover musik fra boombox 

Skt. Hans, fre. 23/6 
o afventer 

• Aktivfest 
o Afventer 

• Tur for trænere/ledere ? Eks. Zirkus Nemo, Charlottenlund, lørdag 19/8 
o Der blev nikket til ovenstående. 
o Enighed om egenbetaling +/- 300, så vi forhåbentlig kun får seriøse tilmeldinger. 
o Peter kigger på billetter, bus og spisning på Bakken. 

• Pudseaften ? 
o Aftalt lørdag 20. maj. Med påhæng. Mødes til pudsning ud på eftermiddagen. Derefter 

spisning. 
o Planlægning senere 

 
6. Update fra afdelinger 

• Aktiviteter – Udfordringer – Planer 
o Håndbold 

▪ På trænerjagt for næste sæson 
o Fodbold 

▪ Ungdomshold starter udendørs træning ca. 1/4 
Der lægges gulv i loppehal slut marts 

▪ FCN samarbejde genoptages 
▪ Basket striber lavet sidste uge på bane 1 

o Gymnastik 
▪ Forberedelser i fuld gang til gymnastikopvisning søndag 26/3, kl. 14 
▪ DJ hyret til at spille 
▪ Sæsonen slutter kort efter opvisningen, men der vil være få sommerhold 

o Fitness 
▪ Skifter medlemssystem → letter administrationen 
▪ Snak om interne ”brikker” til håndbold – kun adgang under træning 

Løsning for opkrævning og adgang skal findes/aftales. 
▪ Der opleves fra tid til anden gratister – der vil fra tid til anden blive lavet razzia 

o Løb 
▪ Lokaldyst 9/6 

 
7. Budgettering 

Der har været praksis med at budgettere med +/- 0 resultat i afd. 
Giver det mening ? 

• OK at budgettere med over- eller underskud, men bør følges af en ”god forklaring” 
 



 
 

 

8. Bogføring, afd. vs. hovedkasserer 
I dag bogføres flg. af hovedkasserer: 
- Badminton 
- Håndbold 

• Alle afdelinger skal bogføre selv fremadrettet (når kørt ind). 
Kenneth checker muligheder med Conventus. Adgang (licens), pris 
Alternativt bogføring i Excel, men vil kræve mere konsolidering. 
Andre afd. bogfører i andre systemer, nogle i systemer krævet af forbund til eks. 
medlemsregistrering. 

• Kenneth undersøger hvordan STLIF hierarki er opbygget i Conventus. Det er tilsyneladende 
gymnastik som er ”master” – skal ændres til hovedforeningen. 

• Processen med at få Kenneth registreret som hovedkasserer er igangsat. 
 

9. Kommunikation 

• Peter kalder ind til møde med Gitte, Ole, SoMe Stine og Marie 
 
10. Evt. 

• Næste møde 

• Onsdag 26/4 kl. 19 

• Hjemmeside opdateres inden næste møde 
▪ Peter: Hovedbestyrelse opdateres 
▪ Afdelinger: Afdelingsbestyrelser opdateres 

Træningstider opdateres 


