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REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts kl. 19:15 i mødelokalet hos HFS. 
 
________________________________________________________________________ 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
2.  Økonomi fra Leon 
 Leon uddelte økonomisk oversigt. Pt. ikke så mange bevægelser, da det er starten af 
 året. 
 
3.  Emner til behandling 
 
      a.  Kontingenter 

Skal kontingentsatserne i HFS være mere ensartet?  
Bestyrelsen vil ikke gå ind og ændre i afdelingernes kontingentsatser. Men 
prøve at hjælpe ved udarbejdelse af budget, så der kommer mere 
gennemsigtighed vedr. indtægter og kommunetilskud. 
Vigtigt at HFS har lave kontingenter, således at så mange som muligt kan 
dyrke sport i HFS. Dog skal afdelingernes økonomi hænge sammen. 
 
Manglende betaling. 
Leon oplyste, at der desværre er mange medlemmer, som ikke betaler 
kontingent. Rykkerprocedure og udkast til rykkerbreve blev diskuteret.  
 
Tilskud fra HFS til håndbold- og fodboldafdelingens ture for ungdomsspillerne.  
Hvor stor en del af kontingenterne kan søges som tilskud? Retningslinjer 
udarbejdes. Themba og Henriette kommer med et udkast.  

 
      b.  Trænerlønninger på tværs af afdelingerne 

 Der er stor forskel på, hvordan trænere i de forskellige afdelinger aflønnes. 
Det er fortsat afdelingerne, som fastsætter hvordan trænerne lønnes. Dog skal 
det igen præciseres, at afdelingerne selvfølgelig skal sørge for, at økonomien 
hænger sammen. 

    
      c.  Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

 Se bilag.  
Bordopsætning – Banko: Themba mailer ca. en måned før afdelingsskift og 
påminder kommende afdeling om bordopsætning.  
Booking af haltider: Jakob 
Hjemmeside: Henriette 
 

    d.  Husudvalg 
 Husudvalget indkaldes til møde. Husudvalget har fået opgaven vedr. 
udlevering af ”nummer-nøgler”. 
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4.  Vision 2015 
 Der er blevet nedsat en del udvalg, som kommer med ideer til det videre forløb. 
 
5.  Eventuelt 

 Sund mad profil i hallerne. Bestyrelsen er indkaldt til møde med Aalborg 
Kommune, Hals Skole og cafeterieudvalget. 

 Themba undersøger om HFS kan søge midler til Multibane. 

 Første møde vedr. ny hjemmeside er afholdt. Gruppen arbejder videre med 
ideer. 

 Hjertestarter-kursus: Jakob kontakter afdelingerne vedr. grundkursus den 12/6. 
Vi har 12 pladser. 

 
6.  Næste møde med fodbold 
 Fodbold indkaldes til møde den 17. april 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   /Henriette Holm 
 
 
 


