
www.halsfs.dk 

                                                                                                                  Hals 16.02.2010

Referat fra bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 11.02.10.

Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm, Themba Jansson.
Lise Hjelm/Gymnastik, Fodbold/ Brian G. Nielsen, Henriette Holm/ Floorball. Inga Andersen/Badminton, Maiken 
Sørensen/ Håndbold.
Ikke mødt, Per A. Sørensen/Volley

Hvis du ikke kan komme til mødet, send så din suppleant i stedet og et eventuelt afbud skal være formanden i 
hænde senest kl. 12,00 samme dag.

Preben bød velkommen til de sportslige ledere, det er det sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen og
takkede festudvalget for deres indsats og den gode fest.
Inga Andersen takkede for valget til Årets navn 2009.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 11.01.10
3. Orientering fra formanden.
4. Emner til behandling
5. Nyt fra de sportslige ledere, og gennemgang af året 2009, med indlæg fra alle afdelinger.
6. Økonomi ved Leon.
7. Generalforsamling søndag den 21 februar 2010 kl. 10,00
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. Preben og Leon har været i Hals Sparekasse for at få sponser aftalen på plads, den gælder i 5 år og er nu på plads.
          Jeg har afleveret en tro og love erklæring til Aalborg Kommune om børneattester. Kommer der nye trænere over 
          15 år, skal den med det samme opdateres, ellers får vi ikke tilskud fra kommunen.
          Skolen har ringet til Preben, at Fjordparken fra efteråret låner cafeteriet lokalet, på onsdage fra kl. 15,00 – 18,00.
          Skolen ønsker et møde i uge 9 eller 10 om cafeteriet.
          Formanden ønsker emner til Sparekassens pris, har sendt mail om sagen til de sportslige ledere.
.

Ad.4. Der var ikke kommet emner.

Ad.5. Floorball: Vores seniorhold er ikke tilmeldt turneringen, mangler spillere. Vi har et ungdomshold, det er    
           med i turneringen, men det er tvivlsomt om vi har det til næste sæson .Et stort ønsker er, en ”Falck kasse” med   
           isposer og lgn., den kunne  måske være  i boldrummet, for den skal være tilgængelig hvis der sker noget.
          Badminton: Vi har 5 ungdomshold. Motionisterne siger at der ikke er meget klub liv på grund af cafeteriet ikke   
          altid er åbent. Vores U11 ligger på førstepladsen. Det går godt.
          Fodbold: Det går fornuftigt, vi han mange ungdomshold. Der er trænere til alle hold. Fodboldboldrummet er ved 
          at blive lavet om. 
          Gymnastik: Det går godt.
          Tennis: Det står stille i øjeblikke på grund af sne.  Medlemstallet har været lidt højere end i 2008.
          Håndbold: To håndbold mini opdelt i drenge og piger, de skal ud og spille stævner.
          Vi har fem ungdomshold som spiller turnering. Vi har tre seniorhold , andet holdet er  tophold og førsteholdet 
          ligger nr. 2 i deres række. Det er et stort arbejde at finde frivillige til de forskellige poster. 

 Ad.6. Vi fik udlevet en økonomisk oversigt over cafeteriet, der er et for stort svind, hvad med pant på flasker.?
          Der blev udleveret regnskabsoversigt til de forskellige udvalg og udleveret budgetter for 2010.

Ad.7. Generalforsamling søndag den 21 februar 2010 kl. 10,00.  Adresseliste rettes til, så den kan godkendes på  
          generalforsamlingen.
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Ad.8. Brian oplyste, at der er standerhejsning  lørdag den 13 februar 2010 kl. 13,00.

          Håndbold ønskede at materialerummet blev ryddet op. Ønskede spiraler til overtrækstrøjer, blev bevilget.
          Maiken undersøger tilbud på sports artikler fra Sportsmaster i Dronninglund.

Ad.9. Næste møde med de sportslige leder i uge 11 eller 12.        

Referent
Henning Frederiksen
Sekretær.
         


