22 August 2005
Til stede: Hans Rasmussen (formand), Martin Frilander (næstformand), Ane Blom (badminton), Hans Christian Hæsum
(fodbold), Ulla Lund Nielsen (kasserer), Gitte Hein (teater), Heidi Rask og Inge Holding (suppleant)
Afbud fra: Ole Hansen (skydning), Helle Berg Rasmussen, Peter Windum (rulleskøjter), Peter Eriksen (tennis)
Uden afbud: Thomas Dysted (håndbold)

1. Godkendelse af referat fra mødet den 06 juni 2005 samt nærværende dagsorden.
Referatet blev godkendt. Dagsorden til nærværende møde blev godkendt.

2. Haltider weekend for kommende sæson
Der var tilfredshed med de fastsatte haltider for weekendarrangementer.

3. Godkendelse/ændring af forretningsorden og arbejdsplan
Hovedbestyrelsens forretningsorden og arbejdsplan vedtaget uændret.
OBS. Der skal foretages ændring af Kontakt 37 til Lokalt Nyt i vedtægterne til næste generalforsamling.

4. Idrætsforeningens arbejdsopgaver ifm Alsønderup Åben.
HR anmoder om at der bliver sat navne på de forskellige afdelingers medhjælp. Medhjælpslisten ser pt således ud:
9.00 – 10.30: Øl/Vand : Tennis, Pølser : Fodbold, Is/Popkorn : Inge Holding
10.30 – 12.00: Øl/Vand: Teater afd., Pølser : Fodbold, Is/Popkorn : Inge Holding
12.00 – 13.30: Øl/Vand : Teater afd., Pølser : Fodbold, Is/Popkorn : Helle Berg Rasmussen
13.30 – 15.00: Øl/Vand : Ulla Nielsen , Pølser : Gymnastik, Is/Popkorn : Helle Berg Rasmussen
15.00 – 16.30: Øl/Vand : Ulla Nielsen, Pølser : Gymnastik, Is/Popkorn : Tennis

5. Børneattester mv.
Idrætsforeningen er - som det er blevet lovmæssigt bestemt - efter 1 juli 2005 forpligtiget til at indhente de såkaldte
børneattester på personer over 15 år, der har vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det er lovmæssigt kun
nødvendigt at indhente attester på personer ansat efter d. 1 juli 2005, men alle de tilstedeværende mener, at der
principielt bør indhentes attester på alle personer, der har med børn under 15 år at gøre i idrætsforeningen. Dette følger
ligeledes DGI´s anbefalinger.
Der blev på HB-møde d. 5 januar 2005 nedsat et udvalg bestående af Mads Houman, Helle Berg Rasmussen og Hans
Asmussen, som skulle udarbejde retningslinier for håndtering af børneattesterne. Da både MH og HA er udtrådt af
bestyrelsen blev Hans Rasmussen og Martin Frilander valgt som udvalgsmedlemmer. Det nye udvalg vil således
udarbejde retningslinier evt. i samarbejde med DGI og de vil forfatte en grundig beskrivende artikel til næste nummer af
Lokalt Nyt (deadline 18/9). Det blev på samme møde samtidigt besluttet, at sekretæren skulle have ansvaret for
administration omkring børneattesterne.
Udvalgene opfordres til at snakke med deres medlemmer om baggrunden for indhentelse af disse attester og
tydeliggøre, at det ikke er for at hænge nogen ud, men ment både som en beskyttelse af børnene mod krænkelser og

som en beskyttelse af trænere/instruktørere/
hjælpetrænere/holdledere mod ubegrundede anklager.
Der kan på DGI´s hjemmeside læses mere information om børneattester på flg.
link http://www.dgi.dk/nyheder/vis_nyhed.aspx?ID=5911&D=30

5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formand :
- Der er arbejde i gang ifm ønsket om flytningen af ASGI´s baner fra det nuværende område til en position med
tilknytning til Kulsviergårdens. Da der ikke er tale om en udbygning eller forøgelse af de nuværende arealer vil forslaget
ikke forbundet med udgifter med kommunen. Der er nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra bl.a.
idrætsforeningen, skolen og sfo, lokalrådet, Kulsviergården m.fl. Et skitseforslag er blevet udarbejdet og der er taget
kontakt til Hillerøds borgmester. Der afventes nu en udmelding fra kommunen.
- Skydebanen på Rævegravsvej er kortlagt af kommunen som en "muligvis forurenet grund". grunden tilhører ASGI og
er omkostningsfri. Skytteafdelingen har afmeldt skydningen til kommunen. Vi kan ikke afhænde grunden, så længe den
er "under mistanke".
-Formanden minder om at der skal bestilles nogle flere hæderstegn, da vi ifm generalforsamlingen har brugt de op vi
havde "på lager". Der opstod usikkerhed om udseendet af æresnålene. ICH vil kontakte HA for at afklare denne
usikkerhed.
Næstformand:
- MF har indhentet tilbud på ansvarsforsikring til at dække hovedbestyrelsens medlemmer og afdelingbestyrelses- og
udvalgmedlemmer. Det blev besluttet at tegne en forsikring til en forsikringssum på 2. mill. Dette vil koste 1.500 kr.
årligt.
Sekretær: Intet
Kasserer: Intet

6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg.
Fodbold:
- 3-holdet er trukket ud af turneringen.
Klubhus:
- Det pointeres at Klubhuset ikke må lejes ud, dette er en aftale mellem Kulsviergården og ASGI for ikke at skabe
konkurrenceforvridning.
- Der er blevet konstateret pokerspil i klubhuset. HA taler med Jan Olsen.
Badminton:
- Der forespørges om hvem der skal afholde betaling af trænerkurser. De enkelte afdelinger afholder selv disse udgifter.
ULN oplyser, at DGI ofte dækker ½-delen af udgiften.
- Der er opstået en situation i badmintonafdelingen, som ULN ønsker hovedbestyrelsen skal tage op til debat. Ifm
onsdagstræningen er der tilmeldt 2 medlemmer, hvis spillestandard angiveligt ikke er så høj som de øvrige medlemmers.
Dette har foranlediget, at badmintonbestyrelsen har sendt et brev til disse 2 medlemmer om at finde andre
træningstider, da de angiveligt sænker niveauet for alle andre spillere.
Den umiddelbare reaktion fra hovedbestyrelsens medlemmer er, at træningen skal være for alle. En dialog med de 2
medlemmer var vurderet til at have været en mere hensigtsmæssig fremgangsmåde. Punktet vil blive sat på
dagsordenen til næste møde.
Gymnastik :
- Der har længe været et stort ønske fra gymnastikafdelingen om opsætning af et nyt musikanlæg i Kulsviergårdens hal.
Gymnastikafdelingen har nu indhentet et tilbud og afventer et andet snarest. Disse tilbud vil blive forelagt

Kulsviergårdens bestyrelse, og det forventes, at det vil blive drøftet på deres næste best.møde (31/8)
Idrætsforeningen indstiller til at Kulsviergården dækker hele udgiften.
Håndbold: Intet
Teater:
- Slotsfestivalen i juni indbragte i alt kr. 18.284 kr. som vil blive fordelt efter antal af medhjælpere fra hver afdeling. ULN
får en fordelingsliste af GH og foretager overførslen til de berørte afdelinger.
- Teaterafdelingen vil ikke længere deltage i loppekørslen ifm. Alsønderup Fester. Det er for svært at finde folk til at tage
tjansen og køredagene bliver for lange pga. for mange ekstra effekter, der bliver pålagt af giverene.
- Det blev forespurgt, om teaterafdelingen kan budgettere med et underskud. Kopiering af rollehæfter er en stor post i
teaterafdelingens budget. Det overvejes derfor, om det kan svare sig at indkøbe en kopimaskine trods en stor
engangsudgift. Det blev debatteret, om det vil være en idé for idrætsforeningen at indkøbe en kopimaskine til alle
afdelingers afbenyttelse. Punktet tages op til videre drøftelse på næste møde. GH vil indhente tilbud på kopimaskiner.
Skydning: Intet
Tennis: Intet
Rulleskøjter:
- Sæsonstart medio oktober. Tider og datoer kommer på rulleskøjteafdelingens hjemmeside snart.
Kulsviergården: Intet
Cafeteria: Intet
Byfest: Intet
Banko: Intet
IT:
- Hovedbestyrelsesreferater fra 2005 forventes indlagt på idrætsforeningens hjemmeside snarest som tidligere aftalt.
HSI:
- HR har deltaget i HSImøde hen over sommeren. Ud over at have fået info om børneattester kan han refere følgende:
Frederiksborg Centret bliver 5 millioner dyrere end først budgetteret. Ålholm IF havde indsendt ønske om fodboldbaner
udenom HSI. Ansøgningen har kommunen sendt videre til HSI, der har en prioriteret liste
Støtteforeningen: Intet
Lokalrådet: Intet
LOKALT NYT:
- MF foreslår, at der laves en præsentation af hovedbestyrelsens medlemmer inklusiv foto. MF laver præsentationen og
forsøger at færdiggøre den til næste udgivelse.
- Næste udgivelse er ca. 20. oktober, deadline 20. september. Følgende udgivelse er ca. 14. december, deadline 16.
november. Der er tale om forventede udgivelsesdatoer, idet mindre forskydninger kan forekomme.

7. Eventuelt.
Husk DGI kursus lørdag d. 8 oktober. Der skal tilbagemeldes navne på deltagere til sekretæren.
Hans Chr,. Hæsum ønsker at stoppe som Idrætslejrchef. Et emne for en efterfølger blev diskuteret. HR
forhåndreserverer Tarm Idrætscenter til Idrætslejeren 2006.

Næste møde afholdes onsdag d. 27 september 2005 kl. 19:30
Mødet hævet 22.10
referent Inge C. Holding

Referatet forhåndsgodkendt af formanden

