
  

R E F E R A T   

  
  

  

 fra Hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2008 

 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding 
(sekr), Ane Blom (badm), Gitte Winkler (tennis), Ole Hansen (skyd), Charlotte Hviid (teat), Niels Jacobsen 
(fodb) og Flemming Pedersen (suppleant) 

 Afbud: Peter Windum (rulleskøjter) og Heidi Rask (gym),  

Bankoformanden Birgit Pedersen fortalte om bankoafdelingen. Der er en sund økonomi i afdelingen. ”Postyret” omkring 

rygeforbuddet er ved at falde til ro. Der kommer nye medlemmer til næsten hver mandag. Der er ca. 1.100 medlemmer. 
Der kunne godt bruges en person mere som opråber. Der er indkøbt bankoplader for 11.000 kr. Det overvejes at 
mindske annonceringen i de store lokalaviser, da det er en stor udgiftspost. 

 1. Godkendelse af referat fra d. 5 februar 2008 og nærværende dagsorden.Referatet blev godkendt. 
Dagsordenen punkt 6. skal rettes til hovedafdelings  budget. Herefter blev dagsordenen blev godkendt.  

2. Koldhal, overflytning af baner mv.Hans Asmussen har holdt møde med kommunen. Kommunen vil nu begynde at 
beskrive projektet (om baneflytning). Han opfordrer til at Kulsviergaardens og byfestudvalgets arbejde  med 
koldhalsprojektet bliver intensiveret. HR har haft taget kontakt til Henrik Gram med dette formål. Vi bør tage en dialog 
med kommunen og lægge lidt mere pres på, da andre foreninger har fået mange af deres sager af lignende art 
igennem. Den aftalte besigtigelse af den nybyggede koldhal ved Ll. Lyngby skole er ikke blevet gennemført – uvist af 
hvilke grunde.  

3. Loppekørsel 2008Formanden spørger til status. Knud Brodersen rapporterer at det i år går meget bedre med 
bemandingen end tidligere år. Der er dog stadig ”mørke” dage, hvor det kniber med bemandingen. Det overvejes om vi 
burde have holdt fast i den fælles ringe aften. Endnu engang blev det debatteret om selve idégrundlaget for loppekørsel, 
sortering og selve loppemarkedet til byfesten er ved at svinde ind. Det er en hel klar tendens at de enkelte afdelingers 
medlemmer ikke har overskuddet til at indgå i dette ekstra arbejde – ej heller ønsker at bruge den ekstra tid. Det 
foreslås at der i stedet kunne laves et par store events (fx koncerter) et par gange om året, som så kunne akkumulere 
det samme overskud. Det antages nemmere at få folk til at stille op med praktisk hjælp i sådan en situation. 

 4. Planlægning af generalforsamling Dagsordenen for generalforsamlingen og formandens beretning vil blive trykt i 
det førstkommende nummer af Lokaltnyt. Det var desværre afdelinger, der ikke i tide havde fået indleveret afdelingens 
beretning til formanden.2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hans Rasmussen og Inge C. Holding – ønsker de genvalg?. 
Revisor Hans Asmussen er ligeledes på valg. Han ønsker ikke genvalg. Formanden har desværre fået en negativ 
tilbagemelding fra den person, der havde givet udtryk for interesse for at overtage posten som kasserer i 
hovedafdelingen. Der er en anden kontakt, som muligvis vil være aktuel. Ulla tager kontakt til vedkommende.Emner til 
foreningslederpokal, idrætslederpokal og aktivpokalen skal sendes til formanden og emnet vil blive taget op på næste HB 
møde.§          Punktet sættes på dagsorden til næste 



 5.  ASG&I 125 års jubilæum i 2010 – hvad gør vi der?Der er blevet gjort opmærksom på at der traditionelt bliver 
afholdt gymnastikopvisning den sidste søndag i marts. Dette vil således falde dagen efter festligholdelsen af klubbens 
jubilæum lørdag d. 27 marts. Formanden tager kontakt til gymnastikafdelingen. En mulighed kan jo være at kombinere 
de 2 events og gymnastik kunne basere opvisningen på et tidssvarende tema i tråd med tidsintervallet 125 
år.Formanden har modtaget et længere skriv fra lokalhistorisk forening, hvori de tilbyder deres hjælp og materiale ved 
festligholdelsen. Dette vil vi selvfølgelig gerne tage imod. Vi vil invitere til en dialog om arrangementet til HB-mødet i 
september 2008. I løbet af efterårets vil der blive nedsat et arbejdsudvalg, der vil gå videre med arbejdet omkring 
planlægningen. 

 6. Fremlæggelse af hovedafdelingens budgetKassereren fremlagde budgettet for 2008/09. Budgettet er godkendt 
af hovedbestyrelsen med den rettelse, at der overflyttes 25.000 kr. fra generalforsamling til idrætslejr.  

7. IdrætslejrICH har efter aftale sendt invitation (inkl. tilmeldingsblanketter) om de 2 idrætslejre til indrykning i 
LokaltNyt. Der vil således ikke blive udsendt personlige invitationer som foregående år. Dette for at spare tid og portoen. 

Deltagerprisen blev fastsat til 950 kr. Der tilbydes idrætslejr for 4-6 kl. (inklusive) i uge 27 og for 7-9 kl. (inklusive) i uge 
28. ICH gav tilsagn om at være lejrleder for de smås lejr. Et emne til lejrleder til de stores lejr blev vendt. Formanden 
har en kontakt, som han vil forespørge. Det blev foreslået, at der rundsendes en invitation til 7, 8 og 9 kl. via skolen. 
ICH sender dokument til NJ som vil formidle videre til forældre i de pågældende klasser.§        Punktet sættes på 
dagsorden til næste 

 8. HaltidsfordelingMartin Frilander havde indkaldt til haltidsfordelingsmøde forud for aftenens møde. Tennis, 
badminton og fodbold afdelingerne var repræsenteret. Det er blevet foretaget en foreløbig haltidsfordeling. Denne 
oversigt rundsendes af MF til alle afdelingerne til godkendelse. Efter fastlæggelse af fordelingen vil hovedbestyrelsen, 
skolen og Kulsviergarden blive orienteret.  

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kassererFormanden havde følgende meddelelser: Der 
er modtaget et svar fra borgmesteren som svar på vores skriv ang. de nye retningslinier for tildeling af kommunalt 
tilskud. Det tages til efterretning.Formanden minder om, der er konfirmation i Alsønderup Kirke d. 20 og 27 april. De 

konfirmander, der er medlemmer af idrætsforeningen vil modtage et gratulationskort fra idrætsforeningen. Det blev 
besluttet at trykke et oplæg af specieldesignede kort fra ASG&I – idet selve trykningen blev tilbudt gratis af et 
bestyrelsesmedlem. 

Næstformanden havde følgende meddelelser: takkekort modtaget fra formanden ifm hans 50-års fødselsdag. 

Kassereren havde følgende meddelelser: Har fået en henvendelse fra en tysk fodboldentusiast, som ønsker en 
foreningsnål tilsendt. Kassereren minder om at idrætsforeningen har en hel del foreningsnåle med blåt motiv liggende 
fra år tilbage. 

Sekretæren havde følgende meddelelser: indsendt et indlæg til LokaltNyt angående fastelavnsfesten d. 2 februar 

 8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg  

Badminton: GF 2 april kl. 18:00 i cafeteriet. Klubmesterskaber spilles i april.  

Fodbold: Der er rigtig mange børnemedlemmer. Flere af de store (årg. 92, 93 og 94) er med som trænere, det er 
positivt. Der er kommet flere nye trænere. Der er mange unge at tælle blandt de nye medlemmer.Spillermøde for 1. og 
2. holdspillere påtænkt forud for sæsonstart.Indendørstræningen på Kulsviergaarden stopper d. 25 marts.  

Gymnastik: intet Skydning:. Gulvet er nu blevet lavet og betalt af forsikringen. Ole Hansen vil tage fat i kommunens 
folk angående forebyggelse for at vandskader undgås fremover.  

Teater: Voksenteater har fået en meget fin tilbagemelding. Revyen er under opbygning under ledelse af Susanne 
Andreasen – premiere d. 1 maj. Der forespørges til annoncering i LokaltNyt ifm. Alsønderup Fester, hvori revyen 
indgår.Bestyrelsen er i gang med at planlægge næste års opsætninger.Der har været afholdt styregruppemøde 
(evaluering) i d. 4 marts.  



Tennis: Nye hegn er sat op. Sæsonen bliver skudt i gang til standerhejsning d. 18 april (St. Bededag) og der håbes på 
godt vejr – trods den tidlige sæsonstart. Program for denne sæson er på vej i trykken. Der er 25 års jubilæum i år – det 
festligholdelse d. 23 august. 

 Rulleskøjter: intet  

Klubhus: Der er blevet sat whiteboardtavler op i et af omklædningsrummene (skaffet fra kommunens overskudslagre). 
Tilbagemelding fra kommunen ang. rengøringstilskuddet afventes før kontrakten med klubansvarlig underskrives. 

 Kulsviergården: Bestyrelsesmøde d. 27 februar. Referat er endnu ikke udsendt. MF har anmodet Vinnie Christiansen 
om at referater fra bestyrelsesmøderne udsendes indenfor en rimelig tid, således at de kan indgå i fx HB møder.Der er 
blevet lavet en ny beskyttelsesboks til parabolsenderen. Det er blevet besluttet, at den store madras i hallen skal sikres 
med en kæde. I den forbindelse vil den blive flyttet ned på den vestlige gavlvæg.Der har været episoder, hvor der ikke 
har været ryddet op efter rulleskøjteløb om lørdagen. Der må max være 80 siddepladser i cafeteriet iflg. 
brandmyndighederne. Der har været episoder med uanmeldte fødselsdagsparties til rulleskøjteløb om lørdagen, hvor det 
tilladte antal af mennesker i cafeteriet er blevet overskredet. Det henstilles til rulleskøjteafdelingen at forsøge at undgå 
dette sker fremover. Da de ekstra gæster er uanmeldte er det ikke så let at påvirke. Formanden vil tage en snak med 
Peter Windum for at forsøge at finde en løsning.MF har rettet henvendelse til gymnastik og rulleskøjter for at tage 
kontakt til Benni angående en oprydningsrunde i redskabsrummet. Benni har desværre ikke modtaget nogen 
henvendelser fra de 2 afdelinger.Det kommenteres, at der forsat er mange spindelvæv i loftet, der trænger til at blive 
fjernet.Det blev foreslået at der kunne ophænges bannere på Kulsviergaardens facade ud mod vejen, der kunne 
annoncere tilbagevendende events (fx Alsønderup Fester, teaterforestillinger, danseaftener, banko mv.)Gert og Hanne 
Vejdekamp er nyt forpagterpar pr. 1 april, da Birgit og Svend Sejr har sagt op.  

Cafeteriaudvalget: intet  

Byfestudvalget: intet  

HSI: Formanden vil tage kontakt ang. indlæg i kommunens tilbud om Fritidskortet (et tilbud til skolebørn om gratis 
prøvetime/r i de forskellige foreninger i kommunen).  

Banko: se foregående  

IT: Der bliver forespurgt til hvor kontaktoplysninger såsom tlf, mail og postadresse til ASG&I er på hjemmesiden? Det er 
de ikke - der mangler fortsat en del opdateringer og færdiggørelser af hjemmesiden. Formanden tager kontakt til Peter 
Windum desangående.   

Lokalt Nyt: Næste deadlines er: d. 20 maj - udkommer uge 25 (16-22 juni)  

Alsønderup Åben: intet   

støtteforeningen: Lokalarkiv har fået bevilget et ansøgt tilskud fra støtteforeningen som tidligere år.  

Lokalrådet: Kontakt til skolen er nu opnået for at indgå i samarbejdet med kommunen og lokalrådet om sikring af 
sikker skolesti. Der blev spurgt til belysning på stien fra skolen til Baunetgaarden, da den er meget mørk om vinteren. 
HR vil tage det op på næste møde. 

 8. Eventuelt:  Mødet hævet kl.: 22:05 referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt af 
formanden  Næste møde afholdes torsdag d. 10 april 2008  kl. 19.00  

 


