REFERAT
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 2 april 2009

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Lars
Grønnegaard Nielsen (badm), Heidi Rask (gym), Charlotte Hviid (teat) og Lau Sommerfeldt (fodb)
Ikke til stede: Flemming Pedersen (suppleant), Peter Windum (rulleskøjter), Gitte Winkler (tennis) og Ole Hansen (skyd)

1. Godkendelse af referat fra d. 3 marts 2009 og nærværende dagsorden.
Referatet og dagsordenen blev godkendt
2. Fælles klubtræningsdragter for alle afdelinger
95 dragter blev bestilt og solgt ved den 4 dages bestillingsrunde, som var meldt ud.– budgettet bygger på min 100 stk.
Yderligere dragter kan fremover bestilles fra SportDirect (Sporto.dk). Dragterne er på denne måde lidt dyrere end det
oprindelige, men til gengæld er der 5% bonus af salgsprisen til idrætsforeningen. Der vil forsat være muligt at få navn
påtrykt. Der opfordres til at der forsat gøres reklame for at opfordre medlemmer fra alle afdelinger til at benytte dem af
denen mulighed for at få en flot klubdragt til en god pris.
Der vil blive lagt en beskrivelse, foto af dragterne og et link til bestilling på vores hjemmeside.
3. Foreningsfitness
En arbejdsgruppe blev nedsat for at arbejde videre med et overslag over ideer, økonomi mv. HR, MF, GW, ULN og ICH.
Desværre har det ikke været muligt grundet tidspres for udvalget at komme videre med arbejdet (herunder få
udarbejdet et budget) forud for dette bestyrelsesmøde. Der vil blive afhold møde i nærmeste fremtid.
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde
4. Generalforsamlingen
Pokalemner (inkl begrundelser) skal være formanden i hænde senest mandag d. 27 april. Næstformand, kassererer,
suppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg i år. Fanebærer og fanebærersuppleant er ligeledes på valg.
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde
5. Afdelingernes budgetter
Budgetforslaget blev omdelt. Badminton og skydning har desværre ikke indleveret budget hvorfor 2009 budgettet er det
samme som 2008 og godkendt.
Der vil blive indlagt et budgetpost jubilæumsfest med 35.000 kr. Kassereren rundsender et nyt budgetoverslag.
6. 125 års jubilæum
Der har været afholdt møde i planlægningsudvalget i går d. 1/4. Der holdes fast i datoen lørdag d. 27 marts 2010.
Gymnastikopvisningen vil blive flyttet til weekenden forinden. Der arbejdes på at søge legater og fonde til
medfinansiering af jubilæumsarrangementet.

7. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer
Formanden havde følgende meddelelser: ULN og HR har deltaget i et møde på DGI om systemet Conventus. Systemet er
en fremtidig afløser for foreningspakken (som vi benytter lige nu). Systemet omfatter foruden hjemmeside og intranet
også regnskab, foretagelse af online booking af fx baner og online holdtilmelding mv. Prismæssigt er det ikke
afskrækkende. Der kan læses yderligere på DGI´s hjemmeside (link herunder)
På samme møde blev der oplyst at der via www.traenlokalt.dk kan annonceres idrætsforeningens (og de enkelte
afdelingers) aktiviteter, så alle kan få mulighed for at få overblik over lokale tilbud.
Se mere om begge emner på www.dgi.dk/nemt
Næstformanden forespurgte gymnastikafdelingen til den madras, der blev skadet af skolens elever. HR har haft svært
ved at komme i dialog med skolen mhp erstatning. Det vil koster ca. 5.000 kr. at udbedre skaden.
Kassereren havde ingen meddelelser.
Sekretæren havde følgende meddelelser: Konfirmationskort er bestilt. Der er lavet indlæg med tekst og billeder til
LokaltNyt fra fastelavnsfesten. Invitation til idrætslejren (inkl. tilmeldingsblanket) er med i førstkommende LokaltNyt.
invitationen er ligeledes lagt på ASGI´s hjemmeside, hvorfra også tilmeldingsblanket kan printes ud.

18. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Badminton: Voksenholdet overvejer at søge til Hillerød grundet manglende tilslutning lokalt. Ungdomstræneren har
meldt fra igen så der søges nye emner.
Det blev foreslået at der kunne arbejdes på at indgå nogle samarbejdsaftaler med andre lokale klubber for dermed at
kunne forblive lokalt. Afdelingsformanden vil gå videre med dette. Der blev gjort opmærksom på at hvis afdelingen
ultimativt beslutter at blive nedlagt, er der nu booket baner på Kulsviergaarden og det kan give økonomiske problemer
for klubben, hvis ikke de kan benyttes.
Fodbold: Der er nu fordelt træningstider og der er nu også kommet et nyt pigehold. Træningstiderne bliver lagt ud på
hjemmesiden.
Gymnastik: Gymnastikopvisningen sidste weekend var en stor succes. Gymnastikafdelingen efterlyser retningslinier for
hvem der gør hvad ifm bookning af hallen. Forud for opvisningen var det nødvendigt at rengøre gulvene og flytte rundt
på borde og stole. Er borddækning en del af aftalen? MF tager punktet med på næste bestyrelsesmøde.
Generalforsamling 5 maj.
Skydning: intet nyt
Teater: Revyen er i fuld gang. Generalforsamling ultimo april.
Tennis: Tennis kører sidste gang skumtennis på søndag. Standerhejsning St. Bededag.
Årets program er sendt ud i denne uge. Kommer det på hjemmesiden?
Rulleskøjter: Intet nyt.
Klubhus: Intet nyt.
Kulsviergården: Der er fra kulsviergårdens bestyrelse blevet givet garanti på at alle de defekte armaturer i hallen vil blive
udskiftet inden efterårssæsonen starter.
Haltidsfordelingen er på plads – oversigt vedhæftet dette referat.
Fødevarekontrollen har aflagt besøg i cafeteriet og der var ingen anmærkninger. Smileyen er blevet fornyet. Der er
desuden givet grønt lys for fjernelse af opvaskemaskinen i cafeteriets grovkøkken. HR og MF aktionerer.
Cafeteria(udvalget): se herover
Byfestudvalget herunder loppekørsel: Der har været afholdt møde og referat vil blive rundsendt. Der er nu rigtig mange
”lopper-effekter til afhentning og der efterlyses folk til at bemande biler nu på lørdag (4/4)
HSI: intet
Banko: Der efterlyses en medhjælper nu på mandag d. 6/4 til hjælp med uddeling af medlemskort. ICH gav tilsagn om
at hjælpe til.
IT: se info om Conventus under formandens meddelelser.
LokaltNyt: Næste deadline er: 18 maj - udkommer uge 25.
Familiedagen:. Lørdag d. 12 september. Der er mange nye tiltag med bl. a kvindeløb og rundboldturnering.
Støtteforeningen: Vedtægtsændringen blev godkendt.
Lokalrådet: HR måtte melde afbud til sidste møde, men der forlyder at der vil blive etableret trampesti fra
Kulsviergaarden til Nejede Vester Skov. Hillerød har bevilget 60.000 kr. til projektet.
Lokalrådet ønsker at besøge ASGI´s bestyrelsesmøde som et led i en synliggørelse af rådets arbejde. Det er forslået lagt
i september måned.

9. Eventuelt:
Der blev kraftigt opfordret til at vi gøre brug af om supervision fra DGI som støtte til instruktører og trænere. Dette som
en hjælp til den enkelte og for at støtte op om deres engagement og for at sikre tryghed og kvalitet for deltagerne.
Punkter til næste hovedbestyrelsesmøde:
• Lokalhistorisk Arkiv ønsker digitale billeder
• Udsendelse af LokaltNyt
• Børneattester hvert år?
Mødet hævet kl.: 21:00 referent: sekretær Inge C. Holding.
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden

Alle ønskes en god påske

Næste hovedbestyrelsesmøde er
Mandag d. 4 maj 2009 kl. 19:00 i Klubhuset

