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Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 08.11.10. 

 
Tilstede: Henning Frederiksen, Leon Strøm, Themba Jansson. Preben Lindgren, Conni Simonsen, Fodbold/ Ulla 
Skibsted, Gymnastik/Dorthe Sommerlund, Per A. Sørensen/ Volleyball. Inga Andersen/ Badminton. Maiken Sørensen/ 
Håndbold. 
Afbud:  Kent Holm/ Floorball. 
 
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 med sportslige ledere inden jul. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra 11.10.10 
3. Orientering fra bestyrelsen 
4. Emner til behandling. 
    a. Cafeteriet. 
    b. Retningslinjer for tilskud til sportslige ture. 
    c. Folder. 
    d. Skansefesten. 
5. Nyt fra de sportslige ledere. 
6. Økonomi ved Leon. 
    a. Budgetter. 
7. Træner/Lederfest 
8. Eventuelt. 
9. Næste møde. 
   Emner der ønskes behandlet på mødet, skal tilgå formanden snarest og senest 2 dage før mødet. 
 
Ad.1. Godkendt med følgende underpunkter 4c Folder og 4d Skansefesten 
 
Ad.2. Godkendt. 
 
Ad.3. Husk at indsende børneattester senest den 30 november 2010. Har været i Gandrup  for at opsige dagplejen.  
          Boksetræningen begynder tirsdag den 23.11 og forsætter hver tirsdag fra kl. 18,30 til 20,00. Der kommer en  
          annonce i avisen den 16.11.10. Har i dag været til møde på skolen fra 17,00 – 18,30 om alkohol, har sendt  
          indbydelse til de sportslige ledere om mødet, indbydelsen kom med kort varsel. Næste møde bliver den 29.11.10   
          på skolen, det bliver et 2 timers møde om doping m/m. Der serveres et let traktement. 
          . 
 
Ad.4. a. Vester Hassing skal have en ny cafeteriebestyrer og en ny halinspektør. Stadigvæk ingen løsning i vores  
              cafeteria og hal. 
          b. Bestyrelsen kommer med et forslag  om retningslinjer til tilskud, når hold skal til ture og stævner. 
          c. Vi gennemgik folderen, flot arbejde,  vi tager det med på et møde. Det sidste afsnit skal slettes og rettes til. 
          d. Preben svarer Thomas Thorsen fra Hals Revyforening om at vi ikke har et nyt skansefestudvalg, så de  
              må godt overtage Skansefesten. Han skal kontakte Henning Frederiksen om Kræmmere senest den 20  
              november 2010 ellers bliver de afmeldt. 
 
Ad.5. Fodbold: Sæsonen er kommet godt i gang. Børneattesterne i orden. 
          Gymnastik: Det går fint med gymnastikken, Zumba er en succes og de andre hold kører som sædvanlig med  
          pænt fremmøde – undtagen de to af børneholdene, som er blevet slået sammen, da der var for få deltagere.    
          Vores instruktører for børneholdene savner en stor madras, det er faktisk en stor mangel og uhørt at have   
          børnehold uden en madras – de kan ikke magte at hente madrassen i hallen – hvad kan vi gøre ved det ? Vores  
          Ghettoblaster er bortkommet – håber den kommer til veje, eller må vi købe en ny. Vi regner med at holde  
          medlemsmøde i gymnastik sidst på måneden eller i begyndelse af december. 
          Tennis: Ikke noget nyt 
          Volleyball: Det går udmærket, der er plads til flere medlemmer. Er tilmeldt med et hold til flere stævner. 
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          Badminton: Vi har fået mange nye medlemmer, det går godt.  
          Floorball: Har meldt afbud.  
          Håndbold: Har 7 ungdomshold, 2 herrehold og et damehold. Maiken styrer  
          udvalget alene. Der er kommet bokse til opbevaring af sportrekvisitter i hallen til alle udvalg. Maiken sørger for  
          låse til dem, på nær Volleyball som selv sørger for en lås.  
          
 Ad.6.Der blev udleveret en økonomisk oversigt.  
          Budgetter skal afleveres til Leon senest den 15 januar 2011.       
 
Ad.7. Der er ingen fra Gymnastikudvalget som ønsker at være i festudvalget denne gang, men vil godt hjælpe til.   
          Træner/Lederfesten bliver afviklet lørdag den 29 januar 2011.  
           Conni Simonsen vil gerne have hjælp til festen. Hun vil selv kontakte Brian G fra fodbold. 
        
Ad.8.Varmeanlæget i klubhuset skal renoveres, der skal ryddes op teknik og rengøringsrummet så håndværkerne kan  
          komme til, håndværkerne går snart i gang, der flyder med halv vådt tøj på gulvet på grund af en utæt radiator. 
         Husk at indstille årets navn i HFS til bestyrelsen senest den 06 december 2010. 
 
Ad.9. Næste bestyrelsesmøde mandag den 06.12.2010 
 
Referent 
Henning Frederiksen 
Sekretær. 
          
 

 
 
 


