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Referat 
Møde med sportslige ledere, hus- og cafeteriaudvalg  

Torsdag den 28. november kl. 19:00 
 

Til stede:  

Bestyrelsen:     Themba Jansson, Susanne Ledet, Thomas Thorsen, Rikke Møller,  

     Henriette Holm 

Fodbold:     Ulla Skibsted, Jan Poulsen 

Volleyball:     Conny Vestersøe, Henrik Todberg 

Gymnastik:     Conni Simonsen 

Håndbold:     Maria Meldgaard, Henriette Holm 

Badminton:  

Husudvalg:     Kent Holm 

Cafeteriaudvalg:  Jacob Justsen 

 

Referent:   Rikke Møller 

  

 

1. Tilmelding / betaling 
 Vi har en udfordring omkring den online betaling af kontingenter. Det kræver tid, men vi 
håber, at det langsomt bliver bedre. Det er vigtigt, at vi får tilmeldingerne ind, da vi skal 
registrere og videresende antallet af aktive til kommunen. 
Inde på hjemmesiden er der en medlemsliste, under "Om HfS", hvor man kan se, om man 
har fået sig tilmeldt og betalt. Lige nu er det fodbold og håndbold, som er synlige på 
hjemmesiden, men på sigt vil alle sportsgrene kunne følges.  
Der er mulighed for at søge om kontingenthjælp som træner, hvis man har spillere, som 
ikke kan betale.  
Hvad gør vi med de spillere, som ikke får betalt, og som spiller i flere sæsoner uden at 
betale? Vi har en rykker procedure, der går ud på, at 1. rykker er en påmindelse, 2. rykker 
betyder udelukkelse indtil kontingenterne er betalt. Vi diskuterede hvor længe vi skal 
trække vores rykkere, og hvor hårde vi skal være. Det er en hel ny måde vi skal tænke på 
- vi skal væk fra de dårlige vaner og i stedet fokusere på, at man skal tilmelde sig en 
sportsgren for at kunne dyrke den. 
 

2. PR  
Vores hjemmeside må gerne bruges af endnu flere. Sidder der en derude, som er 
interesseret i at hjælpe med hjemmesiden, så kan man henvende sig til Henriette Holm. 
Desuden opfordres der til at få fat i Hals Avis, når der er stævner m.m. Klubben har også 
en officiel facebookside, der bliver opdateret løbende.  
 

3. Banko 
Themba fortæller, at det som udgangspunkt fungerer fint. Leon har ringet et par gange, 
hvor der har manglet folk, men det har ikke været særlig mange gange. 
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4. Kampbane  
Vi har kontakt til kommunen, som vil komme og renovere banen og beskære læbæltet. 
Banen ordnes i efteråret 2014 og vil ikke kunne bruges i efterårssæsonen 2014. Det er 
desuden vigtigt, at vi fjerner målene om vinteren, så området foran målene ikke slides 
unødigt. 
 

5. Fælles arbejdsdag 
Vi har i bestyrelsen snakket om at fastsætte 1-2 årlige arbejdsdage, hvor alle afdelinger 
kan bidrage med folk. Bestyrelsen vender tilbage med datoer.  
 

6. Sponsorudvalg  
De senere år har der ikke været et udvalg. Vi har manglet folk og i det sidste år har vi 
også holdt lav profil på grund af ansøgninger om tilskud til det nye motionshus. selvom vi 
ikke har et udvalg, er det vigtigt, at afdelingerne kommer med ønsker til nye ting, så vi 
hele tiden kan udvikle os. Vi skal have bander til stadion, og i den forbindelse vil der være 
en lille gruppe af folk, som vil høre de lokale erhvervsdrivende, om de vil sponsorere. 
 

7. Økonomi 

Det er vigtigt, at der står afdeling og hold på, når I køber og bestiller til klubben, så er det 

nemmere for Susanne at administrere. Klubben bruger programmet Conventus til betaling 

og regnskab, og de sportslige ledere har adgang til Conventus. Der er tilskud af hente til 

klubben. Vi får 50 % af vores udgifter til vedligeholdelse og forbrug af el og vand 

refunderet. Vi får over 70% tilskud, når vi sender trænere og ledere på kursus. Vi vil 

forsøge at oprette et kursus til foråret i brugen af Conventus.Vores udgangspunkt er, at 

vores trænere skal have tilbud om at uddannelse og kurser, så de kan udvikle sig og blive 

bedre til gavn for børn og unge i klubben. 

 

8. Vision 2015 
Status er, at der er samlet 4,6 mio. kr. I nærmeste fremtid får vi at vide, om vi kan få 
udsættelse i forhold til de 2 mio. vi har fået fra arven. Udvalget knokler videre, og de har 
stadig et håb om, at motionshuset kan blive en realitet. 
 

9. Eventuelt 

 Vi oplever, at der er mange børn, som opholder sig heroppe i hverdagen, som ikke 
dyrker sport. Bestyrelsen tager hånd om sagen.  

 Skansefestudvalg: Mangler en kræmmer og et udvalgsmedlem. 

 Træner-, leder- og udvalgsfest bliver den 3. maj 2014. 

 Eventgruppen: Oktoberfest den 8. februar 2014. Billetsalget startede den 1. 
december. Der sælges 200 billetter. Allan Olsen koncert den 21. marts 2014. 

 Haltider: Er der haltider som ikke bruges, så husk besked til Henriette.  
 


