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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 03.02.11. 

 
Tilstede: Henning Frederiksen, Themba Jansson. Preben Lindgren, Conni Simonsen, Fodbold/ Rikke Møller, Per A. 
Sørensen/ Volleyball.  
Afbud:  Leon Strøm. Maiken Sørensen, Håndbold. Inga Andersen, Badminton. Lise Hjelm, Gymnastik 
 
Ved afbud skal de sportslige ledere så vidt muligt sende deres suppleant, eventuelle afbud skal være formanden i 
hænde samme dag kl. 12,00 samme dag på Tlf. 86438436. 
 
Preben bød velkommen til det sidste møde før generalforsamlingen, takkede alle for godt  samarbejde i det forløbne år.. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra 24.01.11 
3. Orientering fra bestyrelsen 
4. Emner til behandling 
    a. ny afdeling boksning 
5. Nyt fra de sportslige ledere og gennemgang af året 2010, med indlæg fra alle afdelinger. 
6. Økonomi ved Leon. 
7. Generalforsamling onsdag den 09 februar 2011 kl. 19,00. 
8. Eventuelt. 
9. Næste møde. 
    
Emner der ønskes behandlet på mødet, skal tilgå formanden snarest og senest 2 dage før mødet. 
 
Ad.1. Godkendt. 
 
Ad.2. Godkendt. 
 
Ad.3. Fra august 2011 stiger brugerprisen  i gymnastik hallen fra 17 kr. til 27 kr. pr. time og kaldes sportssal fordi der er     
          mere end 1 badmintonbane. Vi har ansøgt om en hjertestarter. Vi har afholdt træner/lederfest med over 50  
          deltagere, der var kun ros til udvalget, god mad og en rigtig god fest. Støtteforeningen har afholdt   
          generalforsamling. 
 
Ad.4. Ikke noget at behandle.  
 
Ad.5. Håndbold: 7 ungdomshold og tre seniorhold, Maiken ønsker ikke at forsætte som sportslig leder. Der er god  
          gang i minibold 
           
           Volleyball: Kører godt. Vil prøve beachvolley til sommer. 
            
           Floorball: Har ingen ungdomsspillere, måske deltage i et oldboys stævne i april. 
           Har købt en læge taske til brug ved uheld og skader i hallen, den er allerede tom, Kent sørger for at fylde den op. 
           Kent undersøger pris og hvilken model styreboks til måltavlen vi skal bruge, den gamle har det ikke så godt,  
           kontakter Maiken for yderligere oplysninger. Jeg har nogle timers rengøring af hallen, desværre er der et problem  
           tyggegummiklatter på gulvet, de er svære at få af. 
           Kan vi få førstehjælpskurser? 
            
           Fodbold: Der er gang i indefodbolden. Vi har trænersamling den 12 marts 2011. Der er måske flere  
           ungdomshold på vej. Vi håber at snart kommer en tribune. Standerhejsning lørdag den 5 februar 2011 
           
          Gymnastik: Børneholdet er lukket efter jul på grund af for få deltagere. Det går fint med de 4-5 årige piger og  
           med sjippeholdene. Zumba er forsat en succes, dag har instruktøren valgt kun at have et hold ugentlig her i         
           foråret. Damemotion og seniormotion går fint. Lørdag den 19 marts har vi opvisning sammen med Hou og  
           Ulsted, vi deltager med et børnehold. De to sjippehold skal deltage i den børneopvisning, vi arrangerer i         
           foreningsnetværket mellem de fem byer i gl. Hals Kommune, det foregår i Ulsted søndag den 30 marts 2011. 
          Vi ønsker at få drøftet om vi skal ansætte Trine Søby, som er en meget eftertragtet Zumba-instruktør til 1400 kr. i  
           timen, det vil indebære en noget højere kontingent end der er kutyme for klub-regi. Vi siger nej til tilbuddet, vi  
           tror ikke at deltagerne vil betale meget mere i kontingent. 
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Ad.6. Vi har fået et buget forslag som ser anderledes ud end den plejer, men det gamle skema er desværre gået tabt. 
           Hele HFS giver i 2010 et overskud på 38.000 kr.           
  
Ad.7. Thomas Schmidt har lovet at være dirigent på generalforsamlingen. De Sportslige ledere og suppleanter forsætter  
           på nær Maiken fra Håndbold som heller ikke har en suppleant. Preben Lindgren ønsker ikke at forsætte som  
           formand, der skal vælges en ny for 1 år. Næstformand Conni Simonsen modtager ikke genvalg. 
 
Ad.8. Conni kontakter Energi Nord for at få  tilmeldings foldere, som man kan tilmelde sig på, derved vil HFS få et  
          beløb  om året, det kommer an på hvor mange der tilmelder sig ordningen og meget el vi bruger, hvor stort    
          beløbet vil være.  
 
Ad.9. Næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Referent 
Henning Frederiksen 
Sekretær. 
          
 

 
 
 


