
 
 

Bestyrelsesmøde  
torsdag den 15. januar kl. 19.00 

Mødet afholdes hos Henriette 

 
 

Tilstede: Rikke Møller, Susanne Ledet, Thomas Thorsen, Jesper Fynbo, Henriette Holm 

 

Referat 

 

1) Generalforsamling 

- Vedtægtsændringer.  

§12. Referaterne herfra sendes til den sportslige leder. Ændres til: 

Referaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside www.halsfs.dk.  

§12. Bestyrelsen og de enkelte afdelinger fastsætter hvert år, senest 1. 

februar budgetterne, som godkendes på generalforsamlingen. Ændres til: 

Bestyrelsen fastsætter hvert år, senest 1. februar budgetterne, som 

godkendes på generalforsamlingen. Thomas 

- Forplejning. Rikke 

- Dirigent. Rikke 

- Revisor. Susanne 

- Sportslige ledere. Rikke 

- Oversigt bestyrelsesmedlemmer. Thomas 

- Eventuelt. Vi har brug for hjælp til at få løst div. opgaver. 
 

2) Nyt fra afdelingerne 

- Gymnastik: Tilmelding til Cross Gym. Rikke var der i mandags og 

snakkede med medlemmerne. 

- Fodbold: Møde med senior d. 27. januar - Rikke og Thomas.  

2 medlemmer har ikke betalt. Susanne sender brev vedr. udelukkelse.  
 

3) Forventningsaftale med sportslige ledere 

      Udsættes til næste møde  

 

http://www.halsfs.dk/


4) Sponsorkontrakt med Sparekassen 

      Kontrakten skal redigeres. Henriette 

      Aftale med sparekassen vedr. godkendelse. Rikke 

 

5) Lejekontrakt med Skytteforeningen 

      Der er lavet en lejekontrakt som skal underskrives af Hals Skytteforening. 

      Thomas 

 

6) Økonomi 

      Der er overskud i 2014. 

      På kommende tilmeldninger skal henvendelser ske til Thomas og  

      Henriette. 
 

7) Hals Motionshus 

      Det kører efter tidsplanen. 
 

8) Træner- lederfest 2015 

● Lørdag d. 7. eller 14. marts 2015 

● Nedsættelse af festudvalg. Rikke 

● Thomas laver invitation.  

● Rikke sender invitation og besked vedr. årets navne til sportslige ledere og 

udvalgsformænd. 

● Emne til Årets navn i HFS og Årets træner i HFS.  
 

9) Støtteforeningen 

● Der er blevet valgt en ny bestyrelse. Thomas tager kontakt til Leon 

● Der mangler hjælpere til selve bankospillet. Rikke tager kontakt til Janne 
 

 

 

10) Eventuelt 

● Punkter til næste møde den 10/2 hos Rikke. Træner-/lederfest, Årets 

navn og årets træner, forventningsaftale sportslige ledere. 

● Byens Kiosk har støttet os igen. Rikke  

● Børneattester: Reminder til sportslige ledere. Henriette 

● www.halsfs.dk. Fjerne pkt. boksning. Henriette 

http://www.halsfs.dk/


 
 


