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Møde cafeteria og bestyrelse mandag den 27. maj kl. 19:00 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 

 
Referat – Cafeteria 
 

1) Status– hvordan går det i afdelingen? 

Pt. Svært at følge med. Vintersæson går godt. Der er ikke så meget aktivitet som i 
foråret/sommeren. 
 
a) Frivillige hjælpere? 

Der er ikke så mange hjælpere mere. Evaluering af forsøget med pasning af 
cafeteriaet en uge af gangen. Det er svært at binde sig for en hel uge. Løsning kunne 
være at 1 hold (F.eks. U15-drenge fodbold) har pasningen af cafeteriet i en uge.  
Skal prøve igangsættes fra august. Rikke kontakter Ulla vedr. forældrerepræsentanter 
og hold efter sommerferien. Carina/Lisa laver plan for efteråret. 
 

b) Indkøb 
Det et går godt. Der lavet 3 ugers rulleplan mht. vagter og indkøb (Carina, Lisa og 
Jakob) 
 

c) Budget – har I spørgsmål i forbindelse med regnskabet? 
Tjek op vedr. returemballage 

 
2) Eventuelt 
 Rikke mailer old boys, gran old boys og veteran turneringsplaner til Carina 
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Bestyrelsesmøde mandag den 27. maj kl. 19:45 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Økonomi  

Balance pr. 27/5. Der mangler kontingentindtægter.  
 
Betaling via hjemmeside - forsøg med fodbold. På nær 3 hold som har fået girokort. 
Seddel/Besked til trænerne vedr. hvordan betaling skal foregå.  
 
Tilskud ved kommunen. Susanne har været til møde ved kommunen vedr. tilskud som 
foreninger kan søge. 
 
Skytteforeningen aftale i forhold til HFS. Susanne snakker med Leon. 
 

4. Vision 2015  

Styregruppen har møde med politikere i juni måned. Herefter møde med erhvervsfolk. 

 

5. Gaveregulativ og julehilsen 

Gaveregulativ opdateres til 2013. Æresmedlemmer, samarbejdspartnere, 
konfirmander. Rikke/Thomas 
 
Julehilsen på hfs hjemmeside + hals avis hvis henvendelse. 
 

6. Sponsorudvalg 

Themba og Rikke kontakter Brian og Søren vedr. pjece., Bander omkring kampbanen 
og i hallen - oprydning. Thomas og Henriette har møde med Sportmaster den 13/6. 
 

7. Frivilligmarked d. 8. juni. 

Frivillighedsmarked den 8/6. A4 side med vores tilbud - Henriette. Vision 2015 - 
Thomas. Foreningsel. Reklame skansefest, cykelløb - Rikke snakker med Heidi.  
 

8. Punkter til næste møde 

Kontingenter, gaveregulativ, fodboldafdelingen indkaldes til møde 

 

9. Eventuelt 

Intet 
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Information vedr. kontingentbetaling 
 
HFS indfører onlinebetaling og i skal derfor gå på www. halsfs.dk, vælg tilmelding og følg 
derefter vejledningen for at betale kontingent.  
 
Seneste betaling er den 14. juni 2013. 
 
Ved spørgsmål kontakt Susanne Ledet, tlf.: 20 28 95 61 
 
Fodbold: U10 piger, U12 piger, U12 drenge skal ikke bruge onlinebetaling, da de har 
modtaget girokort. 
 


