
Referat af bestyrelsesmødet i Hvalsø Fodbold, 
mandag  den 4-4-16 kl. 19.00.  Møllebjergvej. 
 
Afbud fra :  
 
 

0. Godkendelse af dagsorden.  
                    

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Referat fra januar/februar, marts og af generalforsamlingen er udsendt. Referater blev 
godkendt. PC sendt ref. fra GF til HC via EW. 
Per Møller indgår som tilforordnet til bestyrelsens arbejde i.f.t. klubhusudvalg. 
 

2. Nyt fra. 
       

 
a. Formand:  

         

- Evaluering af generalforsamling 2016 (PC) 
- Ungdomsformand. 
- Kluboffice, ny administrator. ( NK) 
- Hvalsø – Såby i Pinsen. (NK) 
- Pinseforberedelser. 
- Oprettelse af spillerudvalg. (NK) 

Ref. Det gik fint med generalforsamlingen, men der var for få deltagere. Den senest 
opdaterede dagsorden må foreligge til deltagerne på mødet. Vi drøftede mulighed 
for andre dage eller bespisning. Mere reklame på facebook – mere opslag . 

Ungdomsformand. Opgaverne må defineres og fordeles. Der blev nedsat et udvalg, 
der samles på tirsdag og arbejder videre på at finde en løsning, herunder at finde 
opgaver på listen der kan delegeres ud. Trænermøde i den forbindelse må 
arrangeres snarest. Flere navne har været i spil. 

Kluboffice. Ny administrator NK tilføjes af BI. Certifikater er via BR / BI eller HC. 

Pinsen. Kampen opreklameres. Pinseforberedelser opstartes.AP arbejder med at 
lave hold der kan lave service på øl/vans7pølser. Der må organiseres hold der kan 
forestå oprydning efterfølgende. Finde hold – U 14-15-16 ?. 

- kasserer:   

      Økonomi (status på Odendo, Fyrværkeri, Go On, Hvalsø Cup og måske sponsoraftaler) ( CA) 
        Ref.:  Aktion via Olando skulle Have givet ca. 9000 kr. der mangler tilbagemelding på, hvem der har   
        Vundet. JC.  
        Go On er status ca. 17.000 kr. Ørebeløbet er faldet. 
        Der er 3 mand I marken der arbejder for at forbedre skilteaftaler. Sponsorpakker – der kan sælges     
        fra grupperne 2 og 3, men der mangler fortsat sponsor til 1.holdet. 
        Tøjaftalen er forbedret i f.t. Puma. Regnskab Hvalsø Cup ? ikke udarbejdet endnu. 
        Kvartalsregnskaber udarbejders. Tilsvarende tal fra kiosk ønskes. 



 
 
      Seniorformand:   
      Forslag om klubhusspisning 2 gange pr. måned. 
       
      Ref.: Ønske om at prøvespille i foråret – 8 mands. Ja, sagde bestyrelsen, hvis de    
      selv betaler eventuelle bøder. 
      Der er etableret madordning et par gange om måneden for senior, old boys m.m.   
      50 kr. pr. gang pr. mand. 
      Der arbejdes videre på at skabe en såkaldt ”hjemmebanedag” i  september. 

 
    
b. Ungdomsformand:  

 
                  Trænersituation U 14. (CA) 
                  Trænersituationen U15 - U16.(CA) 
                  Spillercertifikater – der er mange p.t. ? CA) 
                  Er det fordi der er ændret praksis - eller er der særligt stor spillerflugt lige nu. Beslutning vedr.   
                        kontingent for forår 2016. (CA) 

 Ref.: Ny træner fundet til U 14 for det kommende år. Han vil starte allerede nu med at hjælpe   
                          nuværende trænerteam så vi får en blid glidende overgang. 
                          Bestyrelsen drøftede særlige tiltag til efterskoleelever. Det er fortsat aftalen, at der er særlige   
                          forhold og ½ kontingent. 
                         Trænersituationen U15-16 kører uændret. 
 
              
               f.  Forældreforeningen:  
 
                   Ref.: Ingen bemærkninger. 
                     

3.   Nyt fra Lejre Kommune eller andre samarbejdspartnere. 
 
Nyt fra  timefordelingsmøde den 31-3-16.  
Ref.: JC. Vi er kommet op på 12 timer om ugen. M3, O6 og 3 timer fredage. Der er 
problemer med bander. 
 
Klubhusudvalg: PM.: Der er talt om alarmeringssystem med Thure Dan Pedersen. 
Tidsplan mangler. 
Der er nu knækket 6 plader i gavlen mod nord. 
Nu kører varmen, men der er for varmt i køkken. 37 garder er der målt her i det meget 
spæde forår, hvor solen viste sig en dag. 
Byggeprojektet er afsluttet, så der må  afgives ønsker til det kommende kommunale 
budget. 
Indkøb til mål foretaget. 
Støjværn etableret, men har ikke hjulpet på støjen i det første hus. 
Tidsplan må der sættes på, på de igangværende projekter, så de kan afsluttes 
fornuftigt. 
Der er sat 20.000 kr. af i budgettet til klubhusforbedringer, men det rækker langt fra, 
til de konstaterede mangler efter byggeriet. 
Lige nu skiftes skruer til knager. Byggevirksomheden har anvendt korte skruer – 
brugernes behov er lange skruer. 
Måske frigives græsset den 11-4-16. Den 16 april spilles første kamp. 
 
Der er møde om ”den ny opvisningsbane ” den 13 april. Der er ikke gjort noget i foråret 
ved banen – end ikke gødet. 
 



 
4. Ansøgninger. Der forelå ingen ansøgninger. 

 
 

5. Hjemmesiden.  
NK afventer tilladelser til lock in. Der skal tages nye billeder til ny side. Der kommer en 
opslagstavle til bestyrelsen på siden – f.eks. ting på vej / ting ordnet. (NK har nu selv 
oplevet, at der bliver ordnet utroligt mange tilg til bestyrelsesmødet, som ikke ”står 
nogle steder”). 
 
 
 

6. Andet:  Grøn dag. Forslag 9 el. 10 april. Vi valgte ikke at holde grøn dag. 
 

 
7. Eventuelt. Ønsker til kommende dagsorden: 100 års aktiviteter. Der holdes nyt møde i 

udvalget hvor strøtanker kan udvikles. 
Afløser for FM til at lave kontingentopkrævning på junimødet. 
Udvalgsstruktur og delegation af kompetencer til udvalg. 
Udlån af lokaler. 
 

  
          
 
 

 
Bestyrelsen består af: 
 
 
Poul Tøj Nielsen, Bruno Rasmussen,  Henriette Christensen, Morten Knudsen, Jan 
Harplod,  Poul Christensen, Brian Ildved, Christian Albertsen, Nicolaj Klausen.  
 
Tilforordnet: Per Møller. 
 
Suppleanter: Povl Gudiksen, Annette Pedersen 
 

  
 
 
Ref. :  Poul Christensen. 
 
 
 
 


