
Referat til HfS møde torsdag d. 11. september  

kl. 19:00 i klubhuset 

 

1. Godkendelse af referat - referatet er godkendt. 

 

2. Opfølgning på klubhus - lejeaftaler og fremtidig renovering. I forhold til renovering 

af klubhuset, så foregår det i samarbejde med byggeudvalget i Vision 2015 og 

klubbens husudvalg og Thomas Thorsen fra bestyrelsen. 

 

3. Opfølgning på sponsorater - Go on, Hals Sparekasse, sponsorudvalg, hummel: 

Susanne har fået 3.000, af Hals Sparekasse og 2.000,- af Go’On til 

bandereklamer. Jesper har fotoaftale med EnergiNord torsdag d 18/9 kl. 16:00. 

Desuden vil EnergiNord-manden informere om, hvordan vi kan tjene flere penge 

til klubben via vores sponsoraftale med EnergiNord. Vi har ikke hørt fra Bredbånd 

Nord. SIFA vil give os godt 6.200,- til transporten til Vildbjerg Cup. Hals Foder 

Engros har kontaktet os ang. et mindre sponsorat. Rikke og Jesper vil holde 

møde med Hals Sparekasse om fornyelse af ‘Hovedsponsorkontrakten’, som 

skal fornyes inden nytår. 

 

4. Banko - bordopsætning, plan for året. Vi lavede en midlertidig plan. Jesper 

opdaterer den løbende. Den kan forhåbentlig komme på hjemmesiden som 

Google dokument, så vi kan rette i den ‘online’. Noget nyt: Der kommer til at stå 

navnet på en kontaktperson ud for hver måned. 

 

5. Kontingenter - og økonomi generelt. Vi mangler stadig mange kontingenter fra 

fodbold. Fodboldudvalget gøres opmærksom på problemet. Spillerlister SKAL 

være sendt til Susanne senest søndag d. 14. september. Der sendes rykkere ud i 

næste uge.  

 

6. Håndbold - hvordan ser det ud med udvalg og trænere? Thomas og Henriette: 

Henriette informerede om, at Maria Meldgaard er sportslig leder. Marianne 

Christensen er også med i håndboldudvalget. De mangler folk til udvalget! Det 

koster 2 x 300,- at spille herrehåndbold. 

 

7. Dato for møde med alle sportslige ledere og dagsorden.18/11 

 

8. Nyt møde med husudvalget samt eventuelt en afdeling eller et udvalg 

 

9. Vision 2015 - Thomas 

 



10. Hals turistforening - eventarrangementer anyone? Rikke har haft en fint møde 

med én fra turistforeningen. 

 

11. Orientering fra mødet mellem Hals Skole, fritidsforvaltning og HFS: Henriette 

havde et glimrende møde. Man kan fx bruge hallen uden forudreservering, blot 

man efterfølgende meddeler, at man har benyttet hallen. 

 

12. Børneattester 

 

13. Nøgler - Der skrives til afdelingerne, at man ikke selv må kopiere nøgler, det skal 

gå gennem Kent Holm. Tømmergården informeres om, at der ikke må købes og 

kopieres nøgler hos dem. 

 

 

 

Vel mødt 


