
Referat fra møde d. 12. August kl. 19 - 22. 
  

1)   Opsamling på sidste møde – tjek referat. Jesper skal huske at lægge 

referatet i ‘referater’ i vores Google drev, i stedet for blot at maile det til 

resten af bestyrelsen! 
  

2)   Kontingentsatser for fodbold samt snak om manglende 

kontingentbetaling.Vi beslutter, at U-17, U-18 og U-19 skal betale  2 x 450,- 

for et medlemskab. Vi gennemgik de enkelte spillere, som ikke har betalt 

og aftalte, hvad vi gør ved dem. Robert og Lars A. kan ‘lægge’ de spillere 

ind på Kluboffice, som HAR betalt, men som alligevel ikke er i Kluboffice. 
  

3)   Vision 2015 – det gamle klubhus, opsigelse af dagplejere – besøg af Mette 

Thorsen kl. 20. Rikke giver Helle Lund Jensen besked om, at dagplejerne 

opsiges pr. 1/9. De har tre måneders opsigelse. Ligeledes giver Rikke Hals 

Lokal-TV besked om, at de desværre ikke kan have base i klubhuset 

mere.. Mette fortalte, at  Vision2015 holder møde tirsdag den 19. august 

med betydningsfulde folk. Derefter er de meget klogere... 
  

4)   Samarbejde med skolen – cafeteriet (køleskab m.m.) Rikke tager kontakt til 

cafeterieudvalget om, hvad vi gør ved det noget slidte (ødelagte) inventar i 

køkkenet. 
  

5)   Sponsorkontrakter: Susanne videresender til Jesper info fra Go’on, og 

Jesper overtager dermed Thembas kontaktrolle til Go’on. Rikke vil i øvrigt 

høre Søren Rex Jensen og Brian Borregaard om, hvorvidt de vil påtage sig 

en større rolle i et HFS sponsorudvalg. Jesper scanner diverse kontrakter 

og gemmer dem på bestyrelsens Google drev. Susanne sender dem til 

Jesper. 
  

6)   Bordopsætning til banko: Fodbold har august og september. Jesper laver 

en årsplan for bordopsætning (en kopi af 2013…) Jesper tager kontakt til 

Ulla om august - september. Der skal (helst?) være et telefonnummer på 

listen, som Leon kan ringe til, hvis noget går galt. Det kunne være 

udvalgsformandens nummer. Bankovagtoversigten skal i øvrigt ligge i 

aulaen sammen med andre bankopapirer! 



  
  

8)   Kampbanens renovering-  hvor mange hold skal spille kampe i Hou og  går 

det efter planen? 1. og 2. holdet spiller i Hou. 
 

10) Kommende indesæson- tider, hold m.m. Haltider ér søgt til 

vintersæsonen. Samme tider som sædvanligt.  
 

11) Fælles opstartsannonce? Helst, men vi mangler diverse informationer fra 

fx håndboldafdelingen. Det vides ikke, hvor mange håndboldhold, vi 

egentlig kan stille. Thomas informerer via Facebook om, at vi mangler et 

håndboldudvalg. 
 

12) Gymnastik - udvalg -  Henriette har snakket med dem om tøj, og vi 

godkender deres tøjønsker. 
 

13) Håndboldudvalg- Det vides ikke, hvor mange håndboldhold, vi egentlig 

kan stille. Thomas informerer via Facebook om, at vi mangler et 

håndboldudvalg.  
 

 

14) Søspejderne d.16. August. Rikke møder op og besegler HFS’ og 

søspejdernes glimrende samarbejde! 
 

 

 


