
09 Marts 2005 

Til stede: Hans Asmussen, Hans Rasmussen, Martin Frilander, Gitte Ankersen, Ulla Lund Nielsen, Gitte Hein, Pia 
Andersen, Inge Holding og Mie Nørby Larsen 

Afbud fra:, Ole Hansen, Mads Houmann og Helle Berg Rasmussen., Peter Windum  
(deltog kort under punktet fodbold og klubhus) 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2005 samt nærværende dagsorden. 

Referatet blev godkendt. Dagsorden til nærværende møde blev godkendt. 

 
2. Multibanen. Stillingtagen til det endelige etableringsbidrag 

Susan fra SFO havde oplyst de forkerte mål på multibanen ved sidste møde. De korrekte mål er 8x14 m. AGSI giver 
således 20.000 kr. fra næste regnskabsår som engangsbidrag til etableringen af banen. 

 
3. Generalforsamling 28. maj 2005 - Indlæg til årsberetning samt den videre planlægning, herunder valg. 

- Alle afdelingers indlæg samles i en beretning, som indrykkes i næste nummer af LOKALT NYT. Deadline for indlæg er 
d. 20/3 (udgivelse d.18 april). 
- Valg: formanden HA ønsker ikke genvalg til hovedbestyrelsen. Kasserer ULN modtager genvalg. Der skal således 
vælges et nyt medlem til at træde ind i den medlemsvalgte del af hovedbestyrelsen.  
- Arrangenemtsudvalget (HR, ULN og ICH) står for planlægningen af det efterfølgende sociale arrangement. Der 

indrykkes notits i Lokalt Nyt og etableres tilmelding på ASGI hjemmeside. 
- Alle bestyrelsesmedlemmer bedes overveje pokalemner. Liste over tidligere pokalmodtagere kan ses på www.asgi.dk -
>historie -> æres priser. Retningslinier for indstilling til modtagelse af følgende 3 pokaler (foreningslederpokal, 
idrætslederpokal og aktivpokale) findes kun i papirudgave. Kan fås ved henvendelse til sekretær HBR. 

 
4. Hovedafdelingens budget for det kommende år 

Budgetskema 2005-06 blev omdelt og ULN gennemgik det. Budgettet blev godkendt. 

 
5. Alsønderup Jagtforenings ønske om at låne 200 m. skydehus. 

Idrætsforeningen har modtaget en forespørgsel fra Alsønderup Jagtforening, som ønsker at låne idrætsforeningens lille 

skydehus med 200 m bane i Nejede. Skytteafdelingen ønsker ikke at imødekomme ønsket med begrundelse i hensynet 
til naboerne til skydebanen og husets beskaffenhed. Naboerne er ikke glade for en aktivitet, ud over vore egene 
medlemmer hvorfor en yderligere aktivitet vil være uheldig. Selve huset er uden elektricitet og tilkørselsadgangen er 
meget mangelfuld. Det blev besluttet at tilbyde lån af klubhuset i stedet , efter gældende booking system. 

 
6. Haltidsfordeling 2005/06. 

Det af HR rundsendte regneark er et udkast. Der er uafklarede punkter, der skal cleares med forpagterparret. 
Indvendinger og kommentarer til HR inden d. 16/3. Han indkalder til nyt møde om nødvendigt. 
Det blev i denne forbindelse debatteret, om skolens gymnastiksal kan bruges til badminton. MNL giver besked til GA 
angående gymnastiks booking af salen. 

 
5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

http://www.asgi.dk/


Formand : 
- Slotsgruppen i Hillerød spørger, om ASGI har lyst til at hjælpe til ved koncert i Slotsgården d. 11 juni. Der skal stilles 
med 80 mand. Det blev besluttet at sige ja. Gitte Hein og et medlem fra fodboldafdelingen er i planlægnings- og 
koordineringsudvalg, Flemming Lynge vil ligeledes blive spurgt. Idrætsforeningen har tidligere hjulpet til - 
teaterafdelingen stod for dette tilsagn. 
- Wienertrioen spillede på Kulsviergården søndag d. 13/3.  
- DIF og DGI har indgået aftale med Tryg forsikring om fælles kollektiv forsikring. MF deltager i orienteringsmøde d. 
20/4. 

Næstformand:  
- HR har indhentet tilbud fra Metax mhp en samarbejdsaftale. ASGI´s medlemmer skal rekvirere et Metax kort eller 
tilmeldes som fyringsoliekunde. Herved tilfalder der idrætsforeningen kr. 50 pr. medlem, der er tilmeldt aftalen og 
benytter sit kort i min 3 måneder. Idrætsforeningen vil ligeledes modtage et bonus beløb for hver liter tanket Metax 
benzin eller diesel (0.05 kr/ltr) og 50 kr/1.000 ltr fyringsolie. Med kortet vil det også være muligt at vaske bil for kr. 25 

pr. vask. 
Alle tilstedeværende var begejstrede for initiativet og HR går videre med sagen. 
Det foreslås, at HBR i sin egenskab af sekretær står for modtagelse at tilmeldingsblanketter og for videreekspedition af 
disse. 
- de afdelinger, der ønsker at være repræsenteret ved Alsønderup Åben 2005 skal melde tilbage til HR inden d. 25 
marts. 

Sekretær: Intet 

Kasserer: Intet 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Fodbold:  
- Jan Olsen er ansat for den kommende sæson. Træner for 2.holdet ligeledes ansat for sæsonen.  
- Afdelingen har startet sponsorprojekt: 1.holdet får 7 sponsorer. Der vil blive indrykket notits i Hillerød Posten med 
annoncering af næste kamp med samtidig nævnelse af alle 7 sponsorer. 
- Afdelingen har derudover udarbejdet en tipskupon, som kan erhverves for 50 kr. Den dækker hele sæsonen med 14 
kampe. Der vil ud over hovedpræmierne (der udtrækkes ved sæsonens afslutning) vil der blive udtrukket mindre 
præmier ved hver kamp. Tipskuponen sælges inden første kamp spilles. Overskuddet deles ligeligt mellem ungdom og 
senior.  
- Udendørs sæsonstart planlagt til primo april.  
- Der vil i år være pigefodboldtræning også for BH-klasse børn. 

Klubhus:  
- PW fremlagde udkast til aftale om klubhusadministration, herunder lokalebookning, rengøring og servicering ved 
møder. Fodboldtræner Jan Olsen har udtrykt ønske om at overtage tjansen som klubhusansvarlige. Jan Olsen har 
desuden et ønske om at skabe flere aktiviteter i klubhuset bl.a. ved at åbne for betjening af kiosk (sliksalg mv.) ved 

klubaktiviteter. Nuværende klubhusansvarlig Knud Brodersen er indforstået med denne aftale. Jan Olsen, Knud 
Brodersen og PW afholder møde i nærmeste fremtid angående overtagelse. 
Der blev pointeret med henvisning til samarbejdsaftalen med idrætsforeningen at priser på øl og vand og anden 
forplejning stadig holdes på et rimeligt niveau. 
Det blev i samme forbindelse debatteret, hvem der fremover skal stå for bygningsvedligeholdelse, herunder bl.a. 
kontakten med kommunen. Det blev udtryks ønske om at det skulle varetages af et medlem af BH. 
Spørgsmålet om ansvarlig for snerydning blev rejst, men blev ikke afklaret. 

Badminton:  
- Afdelingen har for nylig oplevet krænkende opførsel fra yngre medlemmer ved uhensigtsmæssige brug af mobiltelefon 
kamera i omklædningsrummene ved omklædning. Dette er prompte blevet påtalt overfor de implicerede parter - 
badmintonudvalget blev i den forbindelse rost for hurtig aktion på hændelsen. 
GA efterlyste en generel holdingstilkendegivelse i idrætsforeningen mht. brug af mobiltelefonkameraer. Det blev 
besluttet at inkoorpereres dette i AGSI folderen. 
GA laver derudover indlagt om hændelsen til LOKALT NYT. 
- Efterlyser et mere brugervenligt bookingsystem ifm, halbooking bl.a. ved omplacering af kampdatoer. GA undersøger 



den nærmere problematik. En kalender på Kulsviergårdens hjemmeside blev foreslået. 
- Afdelingen har svært ved at få medlemmer til at træde ind i afdelingsbestyrelsen. Dette affødte en generel snak om 
emnet, da det er konstateret i alle afdelinger. Det har bl.a. vist sig ved besætning af loppekørsel. 
- Klubmesterskab 2. april med efterfølgende generalforsamling. 
- Trænerbelægning for næste sæson er under planlægning. 

Gymnastik :  
- Gymnastikopvisning d. 3 april. Musikanlægget i hallen er under al kritik. Et nyt anlæg er højt på ønskelisten, ansvarlig 
herfor er Kulsviergården. 
- Næste sæson under planlægning. 

Håndbold:  
- Træner er på plads til næste sæson. 
- Problemer med folk til bestyrelsesarbejde og loppekørsel. 

Teater:  
- Godt samarbejde med det nye forpagterpar.  
- 90 % belægning ved opførslen af forestillingen "der var engang".  
- Der er konstateret "for lidt strøm" ved opførelsen af det seneste teaterstykke. 
- Det er svært at finde musikere.  
- Børneteaterinstruktør foreslår 2 øve-weekender (1 forår og 1 efterår). Det blev bekræftet, at der ved sådanne 
arrangementer (m. overnatning) skal være min 2 voksne tilsted (en af hvert køn). Skal idrætsforeningens lokaler 
benyttes skal Hillerød kommune ansøges, bl.a. af brandhensyn. 
- Ungdomsteater vil til næste sæson fokusere på drama og stunt. Om det skal munde ud i en egentlig forestilling er op 
til udøverne. 
- Generalforsamling d. 20 april 

Skydning:  
Intet 

Tennis:  
- Manglede folk til loppekørsel. Mener, at de planlagte ture er for lange. 

Rulleskøjter:  
- Der er nu kun 2 gange tilbage, tider kan ses på hjemmesiden 
- fødselsdagsarrangementer er forsat et populære. 
- sæsonen slutter med sidste rullelørdag d. 23 april. 
- pokaler i skab i cafeteria er blevet pudset. Der skal nu sætte slås på skabene. Dette bliver foranlediget af 
Kulsviergården. 

Kulsviergården:  
- intet. 

 
Cafeteria:  
- Rulleskøjteafdelingen foreslår en generel oprydning af cafeteriet og tilbyder assistance. 

Byfest:  
- Der er udsendt referater til alle medlemmer af HB 

Banko:  
- Spillerantallet er for nedadgående. 

IT:  
- Intet 

HSI:  
- Der er indkaldt til ekstraordinært delegeret møde ang. vedtægtsændringer. HA kan ikke deltage. 



 
Støtteforeningen: 
- Intet 

Lokalrådet:  
- Nybeboermøde d. 17 marts. 4 familier tilmeldt. 

LOKALT NYT: 
- Der var på mødet stor enighed om at det er blevet et flot blad. 
- Der blev udtrykt skuffelse over Alsønderup Skoles manglende tilslutning. 
- Udvalgsmedlemmer får bladet tilsendt som ved Kontakt 37 
- Øvrige udensogns medlemmer kan abonnere på bladet for 100 kr. årligt 
- Husk at være opmærksom på længere deadlines end ved Kontakt 37 
- Følgende er udgivelsesdatoer for resten af året: 

18. april , deadline 20. marts  
22. juni, deadline 20. maj  
24. august, deadline 27. juli  
20. oktober, deadline 20. september  
14. december, deadline 16. november 
Der er tale om forventede udgivelsesdatoer, idet mindre forskydninger kan forekomme 

 
7. Eventuelt. 

- Ungdomsledercamp. HBR er inviteret til møde i DGI desangående d. 15 marts. Hun vil berette herfra på næste HB 
møde. 
- Foreningsfolder. MH kigger på teksten og PW checker pris på trykning. Sættes på dagsorden til næste HB møde. 
- Proceskonsulent fra DGI inviteres til næste møde med det formål at give et oplæg til hvordan vi kan motivere 
medlemmer til at gå ind i udvalgsarbejdet i større grad end tilfældet er. 

  

Næste møde afholdes onsdag d. 4. april 2005. 

 
Mødet hævet 22.25 
referent Inge C. Holding 

  

 


