
14 August 2006 

R E F E R A T  
fra Hovedbestyrelsesmøde d. 14 august 2006 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), 
Flemming Pedersen (håndb), Ole Hansen (skyd), 

Afbud: Henrik Andersen (supp), Merete Klem (tennis), Heidi Rask (gym), Ane Blom (badm), Gitte Hein (teat) 

Uden afbud: nn (fodb), 

1. Godkendelse af referat fra d. 15 juni 2006 og nærværende dagsorden. 

Under pkt.4 Opfølgning af generalforsamlingen samt underskrift af revisionsprotokollen.er skydning ved en fejl ikke 
blevet nævnt.  
Referatet blev herefter godkendt. Dagsorden blev godkendt 

2. Træner-leder folde. 
Status Quo. Det mangler fortsat input fra håndbold, gymnastik, tennis og rulleskøjter  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 
AKTION: de nævnte afdelinger 

3. Alsønderup Åben 
Der mangler at blive besat bemandingsposter i pølsevogn og den sidste periode for popkorn/is (kl. 13:30 - 15:00) 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

5. Idrætslejr 2006 opfølgning. 

Der vil blive afholdt et evalueringsmøde snarest. Rapport udarbejdes herefter og forelægges bestyrelsen. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

6. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
- Hillerød Kommune har udsendt materiale omhandlende kampagnen Drugstop3400 (anmeldelse af forekomst af illegale 
stoffer). ASGI har modtaget en mærkat, som vil blive ophængt. HR rekvirerer flere plus eventuelt en plakat til 
ophængning. 

- ASGI har modtaget et tilbud fra URBAN om modtagelse af gratisavis til distribution. Vi takker nej, da disse aviser i 
forvejen er at finde alle steder. 

- Dokumentet "Årets gang i hovedbestyrelsen i 37 kreds" blev fremlagt på mødet og der blev foretaget en gennemgang 
heraf med det formål at foretage en opdatering. ICH vil udarbejde et ajourført dokument, som efter godkendelse af 
formanden vil blive lagt ind på ASGI´s hjemmeside. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

  

8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: intet 

Fodbold: 
Viasatkortet i dekoderen i klubhuset er blevet stjålet. Et nyt er blevet fremsendt og vil blive taget i brug, når der er lavet 
foranstaltninger til tyverisikring/aflåsning af kortet (i dekoderen) 

Gymnastik: intet 



Håndbold:  
Hillerød håndboldklub har 2 gange annonceret med fælles træning med ASGI håndboldpiger på Kulsviergården. 
Arrangementet er efterfølgende blevet aflyst. Håndboldafdelingens formand har intet hørt om dette arrangement og 
undrer sig meget over fremgangsmåden. 
Old Girls og dame A har startet træningen d. 10 august. Dame A er tilmeldt turneringen. Der er i år intet børne- eller 
herrehold 

Skydning:  
Hegnet ved 50 m-banen (bag klubhuset) er blevet beskadiget i maj måned. Det formodes at være drengestreger. 
Politiets skydekyndige har besigtiget skaderne og har pålagt ASGI skytterne at få udbedret skaden inden sæsonstart. 
Skytterne sørger selv for dette.  
Skydevolden er blevet tømt for bly. Formanden konstaterer med lidt ærgrelse at ungdommen søger væk fra skydning 
igen efter at modtaget oplæring en enkelt sæson. 

Teater: Intet 

Tennis:  
Et lynnedslag i klubhuset er forårsaget skade på touchpladen på tennis afdelingens bookings- anlæg. MF undersøger, om 
dette er dækket af forsikringen. 

Rulleskøjter: Intet 

Kulsviergården: 
- Der er annonceret aflysning af alle sportsarrangementer d. 7, 8, 9 og d.10 september og igen d. 31 marts 2007. 
- Hillerød kommune har oplyst de krav, kommunen har til en eventuel opførsel af en kold hal ved Kulsviergården. Der vil 
blive udarbejdet tegninger til fremsendelse til kommune med en forhåndsgodkendelse for øje. Støtteforeningen er forsat 
projektledere på projektet og skal varetage den endelige planløsning. 
- Der er generalforsamling på Kulsviergården d. 27 september kl. 18:30 efterfulgt af et let traktement. 

Cafeteriaudvalget: Intet 

Byfestudvalget: Intet. 

  

Klubhus:  
- Jan Olesen bestyrer klubhuset frem til oktober. En ny bestyrer søges herefter. En grundig rengøring af køkkenet er 
nødvendigt og køkkenelementer skal repareres eller udskiftes.  
- Knud Brodersen har velvilligt tilkendegivet, at han kan være til rådighed for at varetage mødebooking og rengøring. HR 
tager kontakt med KB. 
- Varmeveksleren til varmtvandsforsyningen fungerer ikke optimalt - vandet er meget varmt. 

Banko: Mandagsbanko har udtrykt ønske om flere medhjælpere. Interesserede kan henvende dem til Birgit og Finn 
Petersen. 

IT: Intet. 

Lokalt Nyt 
Den nye distributionsordning fungerer meget tilfredsstillende således at alle skulle have modtaget det seneste nummer 
af Lokalt Nyt (omdelt i weekenden mellem uge 32/33). 
Næste deadline er d. 19 september. 

Alsønderup Åben: 
Var sat på som separat punkt på dagsordenen. 

HSI: Intet 



Støtteforeningen: Intet. 

Lokalrådet: Intet. 

8. Eventuelt  
Dato for HB´s julefrokost fastsat til fredag d. 24 november 2006. Detaljer fastlægges på næste hovedbestyrelsesmøde.  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

  

Næste møde afholdes: tirsdag d. 5 september 2006 kl. 19.00 

 
Mødet hævet kl.21:15 

referent: Inge C. Holding 
referatet er forhåndsgodkendt af formand Hans Rasmussen. 

  

 


