
 

Referat til bestyrelsesmøde den 11. november 2015, kl. 19.00 

 
Tilstede: Max maxoganita@hotmail.com 

 Mette H. mettemhuscher@mail.tele.dk 

 Peter peterhansen@outlook.com 
 Jimmy j.b.pedersen@hotmail.com 

 Jonna nordfang@gmail.com 
 Kim kim.vendelborg@gmail.com 

 Jens jmhuscher@hotmail.com 
 Annitta lundesten@mail.dk 

 Olav hifswim@gmail.com 
 Henning hr.frusvenningsen@gmail.com 

 Charlotte achas@regionsjaelland.dk (referent) 
 

Ikke til stede: Søren snyborgs@gmail.com 

  

 

På c.c.: Birgit: olsen@jensen.mail.dk  Galgebakken 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

3. Nyt fra kassereren 

Gennemgang og godkendelse af budgetter  

Der har været gennemgang af budgetter i FU. 

Der sendes eller er blevet sendt spørgsmål ud til de udvalg, hvor det har været relevant. 

 

Regnskabet pt.: 

Driften total: Der mangler nogle udbetalinger (honorarer og gavekort) 

Det ser godt ud i beholdningerne. 

 

Parkour – er en kæmpe succes. Der er 50 medlemmer og flere på venteliste. 

 

Der er oprettet mobilnummer og mobilepay-business fungerer. 

 

4. Nyt fra afdelingerne  

 

Badminton:  

Er kommet godt i gang. Der er fyldt op på alle baner. 
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Der er problemer for enkelte at få betalt kontingent. Jonna savner inspiration til at kunne kræve 

pengene ind. 

Forslag om at så kan man ikke deltage fremadrettet. Dette bakkes op af hovedbestyrelsen. 

Man kan kun spille badminton hvis man er medlem. Man kan en enkelt gang bruge en afløser. Pris 

150 kr hvis man er afløser. Reglerne er skrevet ind i badmintons vedtægter. 

 

Der skal komme et oplæg fra FU ang. manglende betaling af kontingent. Dette skal føres til 

vedtægterne. 

 

Fodbold: 

Efterårssæsonen er afsluttet. 

Der er pres på at få nok spillere til hold. På de helt små hold er der ikke dette problem. 

Her ses en udfordring til næste sæson. 

Planen er at starte op med de små og satse på dem. Her kommer 15-20 børn hver gang. 

Nu er der indendørs fodbold og her er både drenge- og pigehold. 

 

Gymnastik: 

Dette er desværre nok den dårligste sæson i flere år. 

Der er hold der har været nødt til at lukke. 

Gymnastikken valgt kun at reklamere i Kirkebladet. Bladet kom ud for sent. 

 

Flere forældre ønsker at deres barn går til svømning mens der er gymnastik. Der oprettes et 

gymnastik-plaskehold som man tilmelder sig via svømningen. 

 

Formanden afmelder tider til Højskolen, måske Håndbolden kan bruge nogle af timerne.  

 

Slagelse Kommune, DGI og et medlem fra gymnastikken Hashøj har oprettet et hold som træner i 

Dalmose, svømmeklubben og i Marievang som hedder Jump for Fun (overvægtige børn). 

 

Håndbold:  

Turbulent start. Nu er der trænere på alle hold. Der har været lidt udfordringer på U18 piger, hvor 2 

piger valgte at stoppe. Holdet skal nok klare sig. 

Der er gang i Netværket - Håndbold. Flere af klubberne har ikke så mange ungdomshold. Slagelse 

Håndboldklub deltager ikke men bliver inviteret hver gang. 

Benny Salling har deltaget i møder. 

 

Håndbolden melder sig til Knæk Kurven under DHF.  

 

Der er håndboldskole (DGI) i 3 dage i uge 7. Det eneste Hashøj skal stille med er trænere. 

Overskuddet overføres til klubben. Der skal minimum være 18 spillere der tilmelder sig for at det 

bliver afviklet. 

 

Der er kommet 4 tilbud på beach-bane. 

 

Svømning: 

Der er tynd besat på svømmeholdene. Der er hængt plakater på diverse steder og det har båret lidt 

frugt (ca 4-5 medlemmer). Der er ca 15-20 medlemmer pt. 

 

Forslag om at lave en annonce til avisen om at der er ledige pladser. Der er penge til det. 



 

 

Webmasteren opfordrer til at bruge hjemmesiden eller facebook til at hverve medlemmer. 

Webmasteren vil hellere end gerne hjælpe med at udfærdige tekster. 

 

Parkour: 

Holdene er sluttet i dag. Der er 25 på hvert hold (2 hold). Den ene instruktør stopper. 

Det forventes at der er samme antal når sæsonen starter op igen. 

 

Der er udfordringer med Højskolen som lover kurser (instruktører) men det bliver ikke rigtig til 

noget. 

 

Klubhuset: 

Der er kommet ny lås. Der er udleveret nøgler til alle. 

Pengekassen er væk. Dette er for ikke at friste svage sjæle. 

 

Juleafslutning: Afdelingerne skal melde ind hvad der skal købes. 

 

Mandag er den dag med det største salg.  

Søndag er der salg når der er håndboldkampe. 

Planer om at holde åbent om torsdagen. Der kan evt. sendes besked om åbning via klubmodulet. 

 

Håndbolden laver kaffe til Trille Trolle forældre om tirsdagen.  

 

Håndbolden holder juleafslutning den 15. og 17. december i Klubhuset. 

 

Gymnastikken ønsker at lave loppemarked samtidig med at der er håndboldkampe (foråret). 

 

5. Nyt fra Forretningsudvalg - Kontaktudvalg for Sørbymarked - Sponsorudvalg - Hashøj NV  

Sponsorudvalg 
Der er lavet aftale med Miller Tryk om at hun laver tryk med diverse priser. Peter har lavet et brev 

som skal sende ud til diverse forretningsdrivende for at få vores klubdragt ned i pris. 

 

Sponsoraftale – Charlotte kigger efter udkast som er lavet tidligere. 

 

Husk at give sponsorudvalget besked når man henvender sig til evt. sponsor, så man ikke går til den 

samme i de forskellige afdelinger. 

 

Hue og halstørklæde – med Hashøjs logo. 70 kr. plus moms pr. stk.  

 

Sørby Marked  

Olav og Max var til generalforsamling. Her blev der fremlagt et regnskab med et overskud på 

108.000 kr.  Parkeringen hentede 340.000 kr.  Der blev delt 290.000 kr. ud til klubberne. Hashøj fik 

godt og vel 33.000 kr.  

 

Hashøj NV 

80-100 mennesker mødte op til indvielsen af de to nye stier. 

”Borgerne bestemmer” – her gik flest penge til en træ-allé. Der blev også givet et beløb til kalender-

system, så der ikke bliver booket arrangementer på samme dage. Der blev i alt givet 100.000 kr.  

 



 

Hold øje med hjemmesiden – der er arbejdsgrupper man kan melde sig ind i 

 

Forretningsudvalg 

Der ønskes deltages fra alle medlemmer. Kig på Årshjulet. Send input til Årshjulet til Charlotte. 

 

6. Forslag og emner til behandling 

Sportsmesse den 7. februar 2016 i Vesthallen v/Jonna (se vedhæftede) 

Hashøj deltog for nogle år siden. Hashøj deltager igen. Tilmelding ved Jonna.  

 

Kirkebladet v/Annitta 

Kirkebladet deadline inden den 14. november. 

 

 

Nytårstaffel v/Annitta 

Svømning og Håndbold står for arrangementet.  

Mette finder regningen fra sidste arrangement. Herefter laves der budget. 

 

Klubbens hjemmeside v/Peter  

Opfordring at der gøres brug af hjemmesiden. Peter vil gerne hjælpe og f.eks. tage billeder. Gamle 

nyheder er dårlig reklame. 

Opfordring at der laves et markedsføringsbudget. Det er prøvet med facebook. 5000 mennesker 

kiggede på siden og det kostede 170 kr.  

 

Alle ved hvordan man melder ind til siden. Formanden opfordre til at bruge hjemmesiden endnu 

mere. 

 

Formanden: Hvor er vi om 5 år? Skal vi udvikle eller afvikle?? 

 

Kim (håndbold) vil gerne bruge Peter (webmaster) til Knæk Kurven. 

Kim (håndbold) ønsker fælles opslag i aviserne når afdelingerne har sæsonstart.  

 

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste mødedato 

Jens: Problemer med lyset når der spilles badminton. Jens vil gerne tage kontakt til Højskolen. 

Helle vil gerne have besked. Gerne med billeder. 

 

Henning: Boldrummet roder rigtig meget. Kim har fået tilladelse til at der sættes skabe op på 

væggen i hallen. Der skal laves hulebænke til bolde ligeledes i hallen. 

 

Max: Der skal findes en lørdag formiddag hvor vi rydder op i mødelokalet. 

 

Mette: KLUBLIV. Opfordring at medlemmerne bliver medlem. Det er ikke alle kort der kan bruges. 

Mette kigger videre på det. 

 

Næste møde er den 3. februar 2016, kl. 19.00. 

 


