
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 6 januar 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass),  
Inge C. Holding (sekr), Flemming Pedersen (suppleant), Lau Sommerfeldt (fodb), Lars Grønnegaard Nielsen (badm), 
Heidi Rask (gym) og Gitte Winkler (tennis)fra kl. 19:50. 

Ikke til stede: Peter Windum (rulleskøjter), Ole Hansen (skyd)og Charlotte Hviid (teat), 

1. Godkendelse af referat fra d. 6 november 2008 og nærværende dagsorden. 
Referatet og dagsordenen blev godkendt 

2. 125 års jubilæum 

I arbejdsudvalget er indtil videre Heidi og Pernille Oxlund. HR vil forespørge nogle af foreningens seniormedlemmer om 
de kan tænke dem at bidrage med erfaringer og eventuelt praktisk. Punktet tages op igen om et par måneder. 

3. Hillerød kommune tilskud / kold hal 
HR har modtaget et brev fra kommunen hvori de varsler beskæring af det ekstraordinære tilskud (281.000 kr. i 2009). 
Med henvisning til Byrådets budgetvedtagelse meddeles det at ASGI vil blive beskåret med ca. 65.000 kr. fra 2010. MF 
arbejder på forskellige konsekvensberegninger af denne beskæring. Vi finder det uacceptabelt. HR har taget kontakt til 
kommunen for at etablere et møde for at drøfte konsekvensen af kommunens varsel. Martin Frilander og evt. Heidi Rask 
vil deltage i mødet. 
Der vil endvidere blive taget kontakt til Kulsviergårdens bestyrelse. 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

4. Fælles klubtræningsdragter for alle afdelinger 
Som omtalt på sidste HB-møde er der blevet foreslået at medlemmer fra alle afdelinger kan bestille en 
klubtræningsdragt, der er af samme design med klublogo (og evt navnetryk efter eget ønske) gennem SportsDirect. 
Tanken er at det enkelte medlem tager direkte til kontakt til SportsDirec, da administrationen af bestillinger er en 
tidsrøver. Ironisk nok er det meget fordyrende at få sponsortryk. Der blev på mødet fremvist forskellige modeller, som 
kan benyttes til både indendørs og udendørs brug. Det blev besluttet at Lau og Niels Jacobsen laver et oplæg til næste 
HB møde inkl. indhentning af tilbud.  
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde følgende meddelelser: Vi har modtaget en invitation til Ældreklubben 25 års jubilæum d. 8 januar. 
Næstformanden havde følgende meddelelser: Vi har fået afslag fra Wiibroe legatet, hvor vi havde ansøgt om midler til 
idrætslejren.  
Kassereren havde ingen meddelelser 
Sekretæren havde ingen meddelelser 

 
6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Intet 

Fodbold: Peter Tønder er indgået som hjælpetræner for seniorerne – Peter Buhl er fortsat træner i samarbejde med 
Claus og Rico. Der er flere medlemmer, der har givet tilsagn om hjælp til både i bestyrelsen og i praktiske og 
administrative gøremål. Ungdomsafdelingen kører meget fint og der opleves en tilgang af medlemmer. 
Generalforsamlingen under planlægning. 

Gymnastik: Træner og hjælpetræner tager af sted til DGI gymnastikmessen igen i år. Medlemstallet er igen opadgående 
Der er tilmeldt spring- og rytmehold til Helsinge Gymnastiks opvisning – ligesom sidste år. Ny kasserer: Tina xxx 

Skydning: intet 

Teater: Premiere lørdag d. 17 januar på forestillingen Krag søger mage. Det opføres fra d. 18 januar til d. 1 februar. 



Tennis: Skumtennis er meget populær. Lis Asmussen er tiltrådt som kasserer. Der henstilles nu kraftigt til at 
tennisafdelingen får vandrørene, der ligger ved klubhuset bortskaffes. 

Rulleskøjter: intet 

Klubhus: Der har været indbrud 2 gange i december. Efterfølgende har HR holdt møde med kommunens 
forsikringskonsulent Tøfting. Det blev aftalt vil nu blive opsat et alarmsystem. En lokalboende politibetjent bosat på 
Lyngbakken har givet tilsagn om at alarmen lyder hos ham. Dette for at drage fordel af at kunne pågribe eventuelle 
uvedkommende indenfor meget kort tid.  
Tøfting har desuden påtalt at der ikke er noget brandslukningsmateriale i klubhuset. Det er kommunens ansvarsområde 
– HR tager affære.  
Tennis forespørger til reparation af taget i skuret. Kommunen har ikke været villig til at dække udgiften til materialerne. 
Cykleklubben ønsker at bibeholde brugen af deres lokaler. 

Kulsviergården: Winnie har taget kontakt til MF da der er lidt uenighed om badminton-haltiderne om tirsdagen. 
Badminton har nu fået tilsendt en ekstraregning. Badminton har banerne kl. 20:30 til 21:30. Men der har tilsyneladende 
været brugere, der har opholdt dem længere end kl. 22:00 (½ time længere end den aftalte tid). MF tager kontakt til 
Lars Grønnegaard (badm). 
Evalueringsmøde afholdt 18 november. Gulvrengøringen er fortsat et problem. Det blev aftalt at der ved fremtidig 
haltidsfordeling skal der afsættes 1½ time mellem skolens brug og idrætsforeningens haltider. Det indskærpes at der 
ikke må bruges udendørssko i hallen – ej heller af forældre, der afhenter børn. 
Et headset til musikanlægget er tilsyneladende bortkommet. Det opleves at der er mange forskellige brugere af 
anlægget i skabet. Det indskærpes overfor rulleskøjteafdelingen at der fokuseres på både oprydning i og omkring skabet 
af bl.a cd´er samt aflåsning af skabet. Anlægget er i henhold til tidligere aftale kun til forenings brug. 
Der blev forespurgt til hvornår der bliver skiftet rør i hallen, som tidligere aftalt?  
Der har været bestyrelsesmøde d. 19 november – referat er rundsendt til alle 

Cafeteria(udvalget): På mødet d. 12 november blev der fulgt op på rengøringsstandarden. Der indskærpes kraftigt at der 

ikke må ryges i cafeteriaet. Ligeledes blev der fulgt op på egenkontrollen. Der er en fryser, der er stået af. Alsønderup 
Fester har stillet en af deres til rådighed.  Opvaskemaskinen er stadig et diskussionsemne. Der er desuden blevet 
forespurgt til opsætning af en automat til varme drikke– det er ikke indenfor de økonomiske rammer. 

Byfestudvalget herunder loppekørsel: Der er byfestudvalget blevet forespurgt om muligheden for at benytte halvdelen af 
klubhusets store lokale kan benyttes til opbevaring af sorterede loppeeffekter fra februar til afholdelse af Byfesten d. 21 
maj. Der var der fuld enighed om at give positivt tilsagn. 
Der er endnu ikke modtaget de endelige planer for loppekørsel. Så vidt vides starter loppekørsel lørdag i uge 7 frem til 
uge 21 med undtagelse af uge 15 (uge 8 og 19 køres der muligvis kun lørdag?) 
Vi forsøger i år at fokuserer på at få så mange hjælpere som muligt – på tværs af afdelingerne. Det blev besluttet at HR 
laver et excelark med alle de uger, der skal besættes. Det rundsendes til alle som bedes udfylde med enkeltpersoners 
mail og mobilnumre i de uger, de kan. Det vil være en god ide at sende en mail eller sms 1 uge forud for den enkeltes 
tilsagn som en påmindelse. 

HSI: HR er indkaldt til møde d. 12 januar kl. 19:30 angående Eliteidræt. 

Banko: intet 

IT: Der er ikke kommet respons fra PW på henvendelserne fra HR. Hjemmesiden er desværre ikke længere opdateret. 
HR vil tage kontakt til PW for at afklare om PW forsat er indstillet på at være webmaster. 

Lokalt Nyt: Næste deadline er: 13 januar  - udkommer uge 7. Det opfordres kraftigt til at de enkelte afdelinger kommer 
med materiale til LokaltNyt. 

Alsønderup Åben: Møde aftalt d. 19 januar kl. 19:00. 

Støtteforeningen: Der rykkes for møde til godkendelse af regnskabet, som blev udsendt i udkast d. 5 september 2008. 
HR kontakter Winnie. 



Lokalrådet: Møde ultimo januar. HR opfordrer til man kommer frem med emner, som det vil være relevant at bringe op i 
lokalrådet. 

8. Eventuelt:  
HR, ULN, FP, Merethe Klem og ICH deltog i DGI arrangement, hvor ideologien Triologi blev præsenteret. Det er en 
koncentration af mødevirksomhed og beslutningsprocesser. Ideen om mere effektive møder kan være god, men 
nærheden og ejerskabet går lidt af fløjten. 
Det blev besluttet at forsøge at afholde næste HB-møde på kun 2 timer med indsættelse af mødeleder. Herefter 
evaluerer vi umiddelbart efter mødet til en ostemad. 

Mødet hævet kl.: 21:40. referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

Næste hovedbestyrelsesmøde er Mandag d. 2 februar 2009 kl. 19:00 i Klubhuset 

 


