
 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 06. november 2017 

Deltagere: Sismo, Paaske, Mikkel, Jacob T., Esben og Charlotte. 
Afbud: Mads, Jan, Kenneth  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/opfølgning på opgaver 

2. Meddelelser fra formand + Meddelelser fra øvrige: 

a. Sismo: 

Jan: 

 Charlotte: 

Esben: 

Kenneth: 

 Mikkel: 

 Paaske: 

Jacob T.: 

3. Udfyldelse af holdkort 

Kører det stadig? 

4. Nye træningstider efter efterårsferien 

Er de meldt ud? Brugerrådsmøde d. 12. oktober 2017. 

5. Økonomi, herunder regnskab 

Er alt på plads vedr. regnskabet? Overblik over holdkonti + kontingentindbetalinger 

6. Holdkonto 

Er reglerne udarbejdet/meldt ud, eller har vi droppet det? Har der været HS-spillermøde siden sidst? 

7. Tøj til den nye sæson (herunder træner + holdleder) 

Evt. hængepartier? Obs - må ikke bruges til træning. 

8. U12 pigernes sponsor 

Nyt vedr. sponsor til træningsdragter? Har Kenneth kontaktet LyngeTand? 

9. SportDirect ctr. Errea/ny leverandør pr. 31/12-17. 

Generel drøftelse af input, fordele og ulemper. 

10. Julefrokost for seniorafdelingen + afslutning for U12P 

18. november 2017 - er der brug for hjælp? Evt. tilskud/størrelse? 

11. Eventuelt 

 Ny hvervekampagne til foråret? Skal vi sætte noget igang allerede nu (trænere mv.)? 

12. Næste møde  

 



 

 

 

Ad 1: Godkendelse af referat 

Intet at bemærke 

 

Ad 2: Meddelelser fra formand + øvrige 

Kort opfølgning på opgaver siden sidst: 

Sismo oplyste, at pengene vedr. Blovstrød-ordningen er gået ind - afventer kontingentafregning. 

Allerød-ordningen sendes i morgen. OK-seancen blev aflyst grundet sygdom. Sismo har kontaktet OK - han 

er fremover kontaktperson vedr. håndbold. 

Sismo orienterede kort om Brugerådsmødet d. 12. oktober 2017: 

Håndbold har Hal 2 torsdage kl. 20.30-22 - DS kan dog ikke bruge den i tidsrummet, så tiden går til HS. 

Sismo undersøger, om vi kan få den fra kl. 20 til opvarmning. 

Sismo orientere kort om afholdt møde med Christina og Jan vedr. udfordringerne med HS: 

Arbejds- og rollefordelingen er blevet skarpere. Dog er enkelte HS-spillere stadig ikke gode til at melde 

afbud i god tid samt melde tilbage på opslag. 

Sismo oplyste, at det ikke er lykkedes at få fat i Nejstgaard vedr. evt. godkendelse af regnskab. Sismo 

forsøger dog igen….. 

Sismo orienterede kort om økonomien siden sidst: 

Alt er betalt (HRØ, dommere mv.) - dog skal der lige følges op på udebleven dommer i HS-kampen i sidste 

uge (Benny F.). Der mangler stadig et par enkelte kontingentindbetalinger samt indtægter ifm. 

Allerød-ordningen - det ender nok med at gå nogenlunde lige op. 

Sismo oplyste, at det nye U7-9 lukkes igen, da der ikke er spillere nok. Jannie B. er dog klar til foråret (se 

punkt 11 vedr. hvervekampagne). 

 

Ad 3: Udfyldelse af holdkort 

Sismo oplyste, at der endnu ikke har været fejl i holdkort, dvs. stadig ingen bøder. 

Sismo oplyste, at OG ønsker at få et par ekstra officials/trænere tilføjet på holdkort. 

Besluttet: 

- Sismo følger op på problemer vedr. holdkort (Elsebeth + Charlotte) 



 

- Sismo tilføjer et par ekstra officials til OG 

 

Ad 4: Nye træningstider efter efterårsferien 

De nye træningstider er endnu ikke meldt ud. 

Tirsdage: 

17.30-18.30 U12P  

18.30-20.00 HS 

Onsdage: 

20.00-22.00 DS/U16P (i Blovstrød) 

Torsdage: 

16.30-17.30 U12P 

20.00-21-30 HS 

Sismo oplyste, at der kan opstå problemer ifm. lægning af det nye gulv i Hal 1, da det kræver en konstant 

temperatur på 21 samt en luftfugtighed på 65, hvilket kan være svært at opnå, når taget skal skiftes/fjernes 

i løbet af november. Ibrugtagningen/færdiggørelsen af Hal 1 kan derfor blive forsinket. 

Besluttet: 

- Esben lægger de nye tider på hjemmesiden 

 

Ad 5: Økonomi 

Sismo oplyste, at der nu er overblik over holdkonti vedr. U12P (godt 10.000,-) samt det nedlagte 

drengehold (ca. 5.000). 

 

Ad 6: Holdkonto til materialer 

Sismo oplyste, at retningslinjer vedr. holdkonto ikke er udarbejdet, samt at der ikke har været HS-møde 

siden sidst. 

Besluttet: 

- Afventer nyt budget - introducerer retningslinjer mv. i det nye år. 

 

Ad 7: Tøj til den nye sæson (herunder træner + holdleder) 

Sismo oplyste, at han har bestilt vareprøver på hættetrøjer (træner + holdleder, str. XL, XXL og XXL) - han 

har dog ikke hørt noget. 



 

Der er styr på tøj til HS, OG, DS samt U12P. 

Besluttet: 

- Sismo følger op på vareprøver til træner + holdleder (bestil også gerne i M og L). 

 

Ad 8: U12 pigernes sponsor 

Sismo oplyste, at spillertøjet er trykt og leveret samt tages i brug til næste hjemmebanekamp. Jan har haft 

kontakt til LyngeTand for at sige tak mv.  

Sismo fortalte, at Jan har taget kontakt til Ulstrup vedr. U12P-sponsor (træningsdragter). 

Besluttet: 

- Sismo snakker med Torsten i morgen vedr. vareprøver/træningsdragter. 

- Sponsor/LyngeTand skal inviteres til næste hjemmebanekamp (tovholder: Jan + Sismo). 

- Fotografering af U12 P + sponsor? 

  

Ad 9: SportDirect ctr. ny leverandør 

Generel drøftelse af fordele og ulemper. Satser på at fortsætte med ordningen. 

Besluttet: 

- Sismo snakker med Torsten (kan man kombinere 2 mærker eller skal det være Hummel alene, kan man 

forpligte sig til/bestræbe sig på et lavere beløb, da klubben er blevet mindre osv.). 

 

Ad 10: Julefrokost for senior + afslutning for U12P 

Mikkel orienterede kort om festudvalgets møde/beslutninger. Bestyrelsen giver et tilskud på 2.000,-. Er der 

under 20 deltagere, holdes den i det store mødelokale. Bliver der mere end 20 deltagere, så holdes 

julefrokosten i cafeteriet. Indbydelse er sendt ud - pris 175,- pr. person. Der er imidlertid et hængeparti 

vedr. underholdning/musik. 

Der blev talt om at lave lotteri/salg af lodder (kan der skaffes gevinster - spørg evt. Carsten om fadøl/shots). 

Alle hold skal spille hjemme lørdag d. 18. november - dog har Høsterkøb (HS) samt Farum (U12P) spurgt, 

om kampene kan flyttes til en anden dag. 

U12P overvejer at slutte sæsonen af med en bowlingtur, incl. spisning. 

Besluttet: 

- Mikkel/festudvalget følger op på underholdning/musik. 

- Lotteri overvejes. 



 

 

Ad 11: Eventuelt 

Sismo oplyste, at Jannie B. godt vil være med til en ny hvervekampagne i maj/juni. 

Husk; søg evt. om tilskud i Hovedbestyrelsen. 

Sismo oplyste, at vi har 65 Hummel-sæt, som vi evt. kunne sælge eller udlodde som gevinster ifm. 

julefrokost. 

Sismo lovede at have træner-kontrakterne på plads senest tirsdag i uge 46 (ellers er der fadøl til alle). 

Ad 12: Næste møde 

Ekstraordinær generalforsamling:  

Torsdag d. 7. december 2017, kl. 18-18.30 (Sismo + Esben står for indkaldelse + dagsorden). 

Dagsorden: Godkendelse af regnskab + valg af kasserer og suppleanter. 

Næste Bestyrelsesmøde:  

Torsdag d. 7. december 2017, kl. 18.30-20.00 

 

Bemærk; det store mødelokale er booket d. 7/12 2017, kl. 18-20.15. 

 

Ref./Charlotte 


