
 
 
 

Møde i HFS onsdag d. 8. april 2015 kl. 17:15 i klubbens cafeteria 
 
Kl. 17:15 -19:00 – møde i bestyrelsen: 
 

1) Opsamling på træner/leder/udvalgsfest:  Festen gik rigtig godt. Vi vil dog 
gøre noget for at få flere deltagere. Datoen fastlægges fx tidligere. Det 
bliver lørdag den 30. januar 2016 næste gang. 

2) Sponsorkontrakt med Sportmaster: Den udløber i år.  Vi vil forhandle om 
en ny kontrakt... 

3) Fodboldanlægget: Vi snakkede om tilstanden og udviklingen. Det går godt. 
Kampbanen må dog først benyttes “til sommer” (august sandsynligvis…) 
Kommunen har slanket læhegnet og plantet hæk. Vi diskuterede også 
priser, principper og retningslinjer for bandereklamer og andre reklamer. 

4) Tilmelding til fodbold: Man skal betale/tilmelde sig, inden turneringen går 
i gang, og tilmeldingen er i fuld gang. 

5) Økonomi: Vi skal have en ny hovedtavle (elektricitet).  Volleyballafdelingen 
lægges regnskabsmæssigt ind til håndboldafdelingen. Dette får 
ingensomhelst praktisk betydning for spillere, trænere og ledere.  

6) Skansefest: De har styr på det…  
7) Garantfest: Der må gerne komme flere hjælpere, men der er i øvrigt styr på 

det. 
8) Hals motionscenter: Thomas opdaterede os. 
9) Renovering af klubhuset: Thomas opdaterede os. 
10) Hjemmesiden - opdatering af kalender og kontaktpersoner: Henriette 

opdaterer den. 
11) Lejekontrakt med Hals Skytteforening: Thomas har kontakt med 

skytteforeningen. 
12) Evt.: Ny dato for HFS-bestyrelsesmøde: Torsdag den 17. maj kl. 17 - 19 

samt torsdag den 11. juni med fodboldudvalget kl. 18. Til Rikke: Få styr på 
ledere, trænere m.v. i forhold til hjemmeside, løn, invitation til fest osv. 
 

Kl. 19 -19:30 – møde med gymnastik: Lisa og Ulla er meget tilfredse med 
tilstanden og udviklingen i afdelingen. God forældreopbakning. De samme hold 



fortsætter næste sæson (bortset fra et enkelt). Måske kommer der nye hold… Alt i 
alt: Gymnastikafdelingen er en stor succes! Den nye sæson begynder i uge 38. 
 
 
 
Kl. 19.30 - 20:15 – møde med håndbold: Det er gået godt i sæsonen. Vi vil gerne 
have flere børn i gang. Der er brug for flere folk i håndboldudvalget. Det er også 
vigtigt, at der næste sæson bliver fundet en forældrerepræsentant fra hvert hold, 
som kan koordinere de forskellige opgaver, der er (bankovagter, cafeteriavagter, 
tidtagning m.v.) 
 
Kl. 20:15 – senest 21:00 – møde i bestyrelsen. 
 
 
Vel mødt 


