
Til stede: Hans Asmussen, Peter Windum, Martin Frilander Gitte Ankersen, Ulla Lund Nielsen, Mads Houmann, Pia 
Andersen, Inge Holding og Mie Nørby Larsen 

Afbud fra: Hans Rasmussen, Ole Hansen, Gitte Hein og Helle Berg Rasmussen., 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2004 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 4. november 2004 blev godkendt. Dagsorden til nærværende møde blev godkendt. 

 
2. Tilbagemelding fra udvalgene vedr. 50+ 

Der blev fremlagt flere mulige tilbud der vil kunne tiltrække 50+. Specielt stavgang blev fremhævet som en meget 
populær aktivitet. Det blev konkluderet, at idrætsforeningen i de forskellige afdelinger allerede tilbyder en del aktiviteter, 
der også er egnede for lidt ældre udøvere fx badminton, tennis og gymnastik. Mie vil undersøge muligheder for at få sat 
flere stavgangshold op og evt. forlænge stavgangssæsonen, som kun løber over 8 uger i foråret. 

 
3. Generalforsamling 28. maj 2005 - Hvor skal vi hen ? 

Der er 3 forslag, som undersøges nærmere af hhv. MNL, HBR og ULR. Der skal på næste møde tages beslutning om 
hvilket form generalforsamlingen skal have i år. 

 
4. Sidste nyt vedr. det nye sogneblad samt de første indlæg 

Der arbejdes på højtryk med de sidste detaljer. Navnet bliver besluttet på møde d. 6/1 i sognebladsudvalget (PW, HA og 
MF). Økonomien er fastlagt, da der nu er valgt trykkeri og papir. Der blev fremlagt eksempler på sats, format og andre 
grafiske finesser. Sogneblads-udvalget vil rette henvendelse til mange lokale erhvervsdrivende med tilbud om 
annoncering i bladet. 1/4 side annonce koster 2.000 kr. Interesserede annoncører kan rette henvendelse til Martin 
Frilander på (MA.F@danicapension.dk.) 
Der er foreløbig planlagt udgivelse d. 2/3 , 20/4, 22/6, 24/8, 19/10 og 14/12. (i alt 6 pr. år). Det forslås, at alle 
afdelinger skriver et indlæg til den første udgivelse, tænkt som en præsentation. 
Deadline for indlevering af indlæg til de første 2 udgivelser er hhv. d. 20/1 og d.20/3. Aktiviteter, der finder sted inden d. 
1/5 skal således indleveres senest d. 20/1. 

 
5. Ungledercamp i april og juni 2005. Tilbud fra DGI 

DGI tilbyder idrætsforeningerne i Alsønderup, Melby, Espergærde, Tisvilde og Blovstrød at sende udvalgte unge 
deltagere på en ungledercamp. Tanken med dette tilbud er at det skal være en appetitvækker for de unge til at få lyst til 
- på sigt - at deltage i bestyrelses- og udvalgsarbejdet i en idrætsforening. Programmet er primært af social karakter for 
også at de unge kan lære hinanden at kende og skabe kontakter indbyrdes. DGI opbærer den økonomiske del af 
arrangementet. Det foreslås at hver klub udvælger 4-5 unge mennesker i alderen 15 til 16 år, som man ønsker at tilbyde 
deltagelse i dette arrangement. Campen afholdes d. 1-3 april og d. 3-5 juni.  
De enkelte afdelinger vil modtage en folder herom og skal samtidig overveje, hvem man kunne ønske at give tilbuddet. 
Det pointeres, at det ikke kun gælder træner og instruktører - det kan lige så vel være en "menig" udøver, som man 
mener, kan have interessen. 

 
6. Pædofiliattester lovpligtige fra 1. juli 2005 

Brugen af pædofiliattester vil være lovpligtige efter 1. juli 2005. Dette gælder dog kun træner og instruktører, der starter 
i klubben efter denne dato. Det blev diskuteret, om det burde gælde alle trænere og instruktører i klubben. Udvalget 
(HA, HBR og MH) udarbejder retningslinier og sekretæren vil fremover have ansvaret for administration og godkendelse 
af attesterne. 
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5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Formand : 
- HSI har givet tilsagn om (delvis) refusion af kurser i perioden d. 1/12 2003 til d. 31/11 2004 med kr. 1.096. 
- Forslaget fra SFO om etablering af en multibane på asfaltbanen blev vendt igen.  
Idrætsforeningen er blevet bedt om at tage stilling til, om vi kan/vil give et økonomisk tilsagn (som nævnt i sidste 
referat). Konklusionen blev at idrætsforeningen er positivt indstillet overfor forslaget, men der er behov for en yderligere 
uddybelse. HR kontakter lederen af SFO, Susan, mhp. at give et indslag til næste HB-møde. 

Næstformand: Intet 

Sekretær: Intet 

Kasserer: Intet 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton: Intet 

Fodbold:  
- 3 trænere stopper efter indendørssæsonen. Der søges afløsere. 
- Der har været afholdt bestyrelsesmøde og der er fortaget en opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmer. Kan ses 
på afdelingens hjemmeside. Stor seniorspiller tilgang bl. a fra andre klubber. Pga. oprykning vil "3. holdet" nu blive til 
"Oldboys"! 

Gymnastik :  
- Familiedag planlagt søndag d. 23 januar fra 10-13. Herefter deltager udvalgsmedlemmer og bestyrelsen i et socialt 
arrangement. 

Håndbold:  
- Julefrokost afholdes d. 20/1 for bestyrelsen 
- Generalforsamling afholdes d. 31/3 

Skydning: Intet 

Teater:  
- Der er premiere på voksenteaterets forestilling d. 29/1 

Tennis:  

- Bestyrelsesmøde d. 18/1, hvor bl.a forberedelse af kommende sæson er på dagsordenen. 
- forårsfest for bestyrelsen afholdes d. 2/4 

Rulleskøjter:  
- der er kommet nye rulleskøjter,sikkerhedsudstyr og et nyt stativ (til at hænge skøjterne på) 
- der har været flere forespørgsler på opsætning af ramper. Udvalget overvejer mulighederne. 

Kulsviergården:  
- møde afholdt med deltagelse af PW og de nye forpagter, Birgit og Svend. Der er blevet sat sedler op i hallen med 
forbud mod brug af udendørssko i hallen, da man mener at snavs fra disse er en vigtig medvirkende årsag til forringelse 
af renligholdelsen i hallen. 
- Idrætsforeningens bestyrelse savnede en invitation til den afholdte afskedsreception d. 29/12 2004 for Maibritt, Niels 
og hans kone. Receptionen var annonceret med en lille notits i HillerødPosten (som desværre undgik vor 
opmærksomhed). 



Cafeteria:  
- I HR´s fravær er følgende kommentarer blev noteret: håndboldafdelingen savner en kogeplade.  
- Rygeforbud eller ej! Emnet blev vendt igen med samme konklusion som tidligere: det er op til den enkelte afdelings 
holdning. 

Byfest:  
- Der blev på mødet uddelt 2 skrivelser fra Knud Brodersen angående hjælp til indsamling af loppeeffekter 2005 og en 
kalender med angivelse af de tidspunkter, der er planlagt loppekørsel i perioden fra lørdag d. 5/2 (uge 5) til tirsdag d. 
19/4 (uge 16).Kørselsleder er som tidligere år Knud Brodersen og han står for planlægningen af ruterne. 
Loppeeffekterne skal således blot hentes og bringes til hhv. Langholmgård og Alsønderup Skole. Der køres tirsdag aften 
og en god del af lørdagen. 
- Som tidligere år anmodes hver afdeling om at påtage sig ansvaret for loppekørsel for én uge i perioden og fordelingen 
ser ud som følger: 
•Rulleskøjter tager uge 6 (tirs+lør) 

•Tennis tager uge 8 (tirs+lør) 
•Skydning uge 9 (tirs+lør) 
•Gymnastik uge 10 (tirs+lør) 
•Håndbold uge 11 (tirs+lør) 
•Teater uge 13 (tirs+lør) 
•Fodbold uge 14 (tirs+lør) 
•Badminton uge 15 (tirs+lør) 

Al hjælp er selvfølgelig velkommen og der kan byttes medhjælpere på tværs af afdelingerne. Devisen er, at vi hjælper 
hinanden. 

Klubhus:  
- Der arbejdes på at løse pladsproblemet ift. fodboldafdelings ønsker om mere opbevaringsplads. 

Banko: Intet 

IT:  
- Alle opfordres til at lægge relevant indlæg ind på ASG&I´s hjemmeside. PW kan give en kort instruktion i 
fremgangsmåde hvis ønsket. 

Kontakt-37:  
- Kommende udgivelse af klubbladet er også det sidste efter 34 år! Afløseren er det nye sogneblad. Redaktionen 
opfordrer til at alle afdelinger skriver et indlæg som en slags "farvel". Bladet udsendes d. 20/1.  
OBS! Vær opmærksom på, at deadline er allerede d. 7/1. 

HSI:  
- HA deltager i møde d. 11/1. Sagen om Folkeoplysningsudvalget´s beslutning om halfordelingen i kommunen er ikke 
afklaret. HA har bedt formanden for HSI, Finn Jellingsøe, om at undersøge lovligheden af denne beslutning. Der 
foreligger endnu ikke en fyldestgørende respons. 

 
Støtteforeningen: Intet 

Lokalrådet:  
- Der er taget initiativ til opsætning af hastighedsdæmpende foranstaltninger flere steder i lokalområdet. Lokalrådet vil 
muligvis foranledige, at der lavet en trafikuge med inddragelse af bl.a skolen, børnehaver, fritidsordninger, foreninger og 
kommunen. 

 
7. Eventuelt. 

- Fastelavnsfesten i Kulsvierhallen er fastlagt til d. 5/2. Fodboldafdelingen kontakter Per og Lillian angående samarbejde 
om arrangementet. 



- Velkomstfolderen er endnu ikke blevet trykt, da vi søger et økonomisk realistisk tilbud på trykningen. PW indhenter 
tilbud fra det trykkeri, der er valgt til sognebladet. Det sættes på som punkt på dagsorden til næste HB møde. 

 
Næste møde afholdes onsdag d. 2 februar 2005. 

  

Mødet hævet 22.18 
referent Inge C. Holding 

  

 


