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Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts kl. 19:00 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

Tilstede: Rikke Møller, Thomas Thorsen, Susanne Ledet, Themba Jansson, Henriette Holm 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Generalforsamling 
Generalforsamlingen gik godt. Pænt fremmøde. Trods det pæne fremmøde blev 
der diskuteret om, vi kan gøre mere for at tiltrække forældrene i klubben. De 
fremmødte var stort set alle med i udvalg i HFS.   

 

4. Sportmaster 
Der er underskrevet en 3 årig kontrakt med Sportmaster i Dronninglund. 
Bestyrelsen indkalder Henrik/Sportmaster til møde i foråret vedr. synliggørelse af 
klubdragt / pris / bestilling. 

 

5. Årets navn 2012 
Årets navn blev fundet. Offentliggøres til træner-/lederfesten den 6. april. 

 

6. Kontingentbetaling via nettet 
Susanne er ved at samle diverse dokumenter til indløsningsaftale med 
Conventus. Herefter vil der være en behandlingstid på ca. 4 – 6 uger. 
Kontingentdelen skulle gerne køre efter sommerferien. I forbindelse med den nye 
måde at betale kontingent på skal der laves oplysningssedler, som spillerne kan 
få med hjem, ”opskrift” på hjemmeside / facebook. 

 

7. Hjemmeside 
Hjemmesideudvalget har lavet en kravsbeskrivelse til en ny hjemmeside. 
Udvalget er i kontakt med Jonas Munk, som er webmaster på nuværende 
hjemmeside.  
Thorsen går i gang med at opdatere billeder af udvalgsmedlemmer. 
Henriette og Thorsen tjekker hele hjemmesiden igennem.  
Lave side med sponsorer. 

 

8. Haltider 
Der har været møde med alle sportslige ledere vedr. haltider for næste sæson.  
Badminton prøver, at flytte tilbage i den store hal om mandagen, så boksning 
flytter tirsdags træningen til mandag og gymnastik får evt. træningstid om 
tirsdagen. 
Fordeling af haltider i HFS vil fremover kunne findes på HFS hjemmeside. 



 

9. Arbejdsfordeling i bestyrelsen og årshjul 
Udsættes til næste møde.  

 

10. Punkter til dagsorden med afdelingerne. Hvem skal indkaldes næste gang 
Rikke laver dagsorden og indkalder gymnastik, boksning og badminton til møde 
den 30. april. 

 

11. Opdatering af liste med sportslige ledere og udvalg 
Listen udgår. Det fremgår af hjemmesiden, hvem der er i diverse udvalg. 
Henriette opdaterer hjemmesiden.  

 

12. Økonomi 
Det aftales at vi hvert kvartal gennemgår klubbens økonomi på 
bestyrelsemøderne.  
Susanne er ved at danne sig et overblik over diverse bankkonti mm. 

 

13. Eventuelt 

 Træner-/lederfest: Ca. 50 tilmeldinger 

 Energi Nord/Forenings El. Vil gerne lave reklamefremstød igen og deltage 
i arrangementer ligesom vinterrevyen. Det kunne evt. være til 
skansefesten. 

 Der er lavet sponsoraftale med Go’on. 
 


