
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Hvalsø Fodbold, 
mandag  den 2-5-16 kl. 19.00.  Møllebjergvej. 
 

Afbud fra : Henriette Christensen, Jan Harplod,  Poul Christensen, Per Møller, Annette 
Pedersen. 
 
Referat med blå skrift 

 
0. Godkendelse af dagsorden.  

• Godkendt uden kommentarer 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

•        Referat er tidligere udsendt. Godkendt uden kommentarer 

 
2. Nyt fra. 

 
a. Formand:        

• Pinseforberedelser: U14 skal dele morgenbrød ud (7:45) – Christian skriver til Lars 
Jensen + Erik Moesgaard 

• Nyt fra baneudvalg, klubhusudvalg m.m.: Bruno/Poul/Per Møller har været til møde 
med Lejre Kommune. Opvisningsbanen laves efter Uge 27. Kommunen bevilger 
sandsynligvis tyverianlæg (ca. 37.000 kr). Der er givet tilladelse til at flytte 
spillerbokse. Vi er ikke kommet videre mht. forbedring af klubhus – afventer 
bindende tilsagn fra kommunen omkring alarmer og ventilation m.v.  

• 100 års aktiviteter: Der er ikke sket så meget – men det gør der inden 
sommerferien 

• HB Køge samarbejdet. I forbindelse med budgetlægningen, blev det besluttet ikke 
at afsætte midler til samarbejdet og dermed at afvikle engagementet. Nicolaj 
kontakter HB Køge og fortæller om beslutning 

• Strategi for Hvalsø IF (alá Himmelev - flere har vist interesse på facebook) Bruno 
sender tidligere korrespondance til Nicolaj – Nicolaj tager fat i Christian Lentz, Lars 
Jensen m.v. som kan starte op, kontakte SBU m.v. Der er ikke budget til dette 
arbejde. Regner med tilbagemelding engang i efteråret  

• Sjællandske Medier udlover penge: Nicolaj ansøger på baggrund af Bruno’s ønske 
liste til klubhuset  

• Pinse kampen - bevilling til flag: Penge til flag bevilget. Økonomi anvist. 

b. kasserer:   

• Bilag udsendt. Diskussion udsat til næste møde 
• Diskussion af opfordring vedr. mindre kontingent for nye spillere der kommer nu          

Ref. Morten Jacobsen). Dette efterkommes ikke – vi fortsætter med Flemming’s 
model, hvor indmeldelser efter skæringsdato i et halvår slipper for kontingent i det 
efterflgende halvår. Christian tjekker op og melder tilbage  

• Status på kontingentopkrævning, opfølgning på henvendelser og spærring af  
spillere. Christian følger op med Henriette og Flemming – og melder tilbage til den 
øvrige bestyrelse. Bruno/Brian følger op på Seniorsiden 

o Hvem følger op på kontingent inddrivelse –overtager fra Flemming 



o Brian følger op på tilkomne spillere med spillercertifikat of melder til 
Henriette, at hun skal tjekke kontingent og sende opkrævning hvis der ikke 
er betalt kontingent. 

o Brian hakker alle af alle spillere af der er indmeldt via hjemmesiden (og har 
betalt kontingent) 

o Henriette må ikke melde spillere ud der har spillercertifikat 

c.  Seniorformand:   

• Inden 20. Maj meldes klart ud om U19 for efteråret 2016. Poul tjekker med Kr. 
Såby og Svend. Bruno/Brian/Morten laver en fælles tekst der ligges på 
hjemmesiden. Målsætningen er at få en stamme på omkring 20 spillere. 

• Ny forbedret sponsoraftale Intersport/Select aftale til Seniorafdelingen – aftale for 4 
år (Værdi anslået indgår i budget). Det skal undersøges om der er konflikt ift. 
Puma-aftalen 

• Lejre har nedlagt Old Girls – måske ligges de sammen med Senior 
• Fodbold Fitness startes op mlm. Lejre og Hvalsø 
• Yderligere 3 stk. bevilges dommeruddannelse – der laves aftale om at de skal 

dømme 10 kampe i de efterfølgende 6 måneder 
• Målmandstræning: Nicolaj reklamere for det i ungdomsafdelingen 

d.  Ungdomsformand:  

• U16 Drenge - Opsamling hvad kan vi lære af det og hvad gør vi fremadrettet? 
Trænersituation for U17 for efteråret skal fastlægges på næste møde. Hænger til 
dels sammen med løsning for U19 og for Ungdomsudvalg.  

• Ungdomsformand og Ungdomsudvalg - status og diskussion af hvad vi gør 
fremadrettet. Ad Hoc udvalg med Rene Bager som ”formand” fortsætter frem til 
sommerferien. Herefter arbejdes på model med ungdomsformand + 
repræsentanter for Piger; drenge 5-mands; drenge 8-mands; drenge 11-mands 
samt det helt små årgange. Poul Gud (+ evt. Erik ”Rotten” Nielsen) vil tage sig af 
de helt små årgange efter sommerferien. 

               f.  Forældreforeningen:  

• Sct. Hans kører som sædvanligt 

                     
3.   Nyt fra Lejre Kommune eller andre samarbejdspartnere. 

 
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.  

 
 

6. Andet:  
  

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, Nikolaj Klausen.  
 
Tilforordnet: Per Møller. 
 
Suppleanter: Povl Gudiksen, Annette Pedersen 
 

  
 
 
Ref. :  Christian Albertsen. 
 
 
 


