
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 5 maj 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Gitte 
Winkler (tennis) Lars Grønnegaard Nielsen (badm) og Charlotte Hviid (teat). 

Afbud: Peter Windum (rulleskøjter) Lau Sommerfeldt (fodb) Heidi Rask (gym), Flemming Pedersen (suppleant) og Ole 
Hansen (skyd) 

 
1. Godkendelse af referat fra d. 2 april 2009 og nærværende dagsorden. 
Referatet blev godkendt. Dagsordenen pkt 4 skulle have været årsregnskab. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

2. Fitness  
Grundet tidspres er der ikke arbejdet yderligere på projektet. Der skal fortsat udarbejdes et budget for projektet. Dette 
vil blive taget op efter sommerferien. I Kulsviergårdens referat fra bestyrelsesmødet d.  kunne det læses, at lejligheden 
er blevet lejet ud til 31/12 2009. 

3. Generalforsamlingen 
De fremsendte pokalindstillingerne blev gennemgået og besluttet. Emne til ordstyrer blev vendt – MF aktionerer. Nye 
emner til bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes vendt. Formanden har endnu ikke modtaget nogle beretninger fra 
afdelingerne – deadline d. 10 maj skal overholdes.  
Formandens beretning vil blive trykt i det første nummer af LokaltNyt (deadline d. 18 maj). 

4. Årsregnskabet 
Årsregnskabet blev omdelt og gennemgået af kassereren. 

5. 125 års jubilæum 
Det har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste HB møde. Der er søgt om økonomisk støtte til 
jubilæumsfesten fra flere fonde. Det næste møde onsdag d. 6 maj. 

 
6. Lokalhistorisk arkiv ønsker digitale billeder 
Der er i Lokalarkivet for Alsønderup-Tjæreby Sogne praktisk taget ingen billeder fra idrætsforeningen de sidste 5-6 år. 
Alle afdelinger opfordres kraftigt til at lave en cd rom kopi af billeder fra diverse sportsgrene/aktiviteter. Mailes til 
arkivleder Lissie Carlsen på lissi@carlsen.mail.dk 

 
7. Udsendelse af LokaltNyt 
Ca 30 eksemplar af LokaltNyt skal sendes ud til udenbys udvalgsmedlemer, de kommunale instanser, DGI, LokaltNyt 
annoncører og lokale medier. Ulla Rask, som har foretaget denne udsendelse hidtil ønsker ikke at gøre det mere. Det 
opfordres til at LokaltNyt fremover selv sørger for at sende ud til bladets annoncører. MF vil tage det med på det næste 

redaktionsmøde. De enkelte afdelinger skal desuden fremover sørge for at sende til deres udenbys udvalgsmedlemmer. 
Der vil være en stak i Klubhuset, hvornår man kan tage dem. Inge tilbyder at sørger for udsendelse til kommunen, DGI 
og lokalmedier fremover. 
Vi takker Ulla Rask mange gange for det arbejde hun har gjort med udsendelse af LokalNyt. 

8. Børneattester hvert år? 
Hovedbestyrelsen opfordrer alle afdelinger til at der indhentes børneattester hvert år. Dette praktiseres allerede af 
mange andre klubber og af DGI. 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde følgende meddelelser: Hans Asmussen har fulgt op på sagen omkring baneoverflytning og fået den 
besked tilbage fra borgmesteren at sagen er taget af kommunalplanen!. Hovedbestyrelsen modtager denne besked med 
stor ærgrelse og frustration. 
Næstformanden havde ingen meddelelser 
Kassereren havde ingen meddelelser. 
Sekretæren havde følgende meddelelser: Der vil blive udsendt konfirmationskort til de af foreningens medlemmer, der 
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bliver konfirmeret i dette forår. Det drejer sig om i alt 14 konfirmander fordelt over 3 datoer i maj. ICH sørger for at 
kortene leveres til den enkelte konfirmant. 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Ved generalforsamlingen var der et meget ringe fremmøde. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg 
ønskede ikke at genopstille og det blev ikke fundet nye emner. Der er nu kun 2 bestyrelsesmedlemmer tilbage i 
bestyrelsen, hvoraf den enen udtræder pga af flytning i løbet af 2009.. Onsdagstræningen er nu opløst – ca 12 
medlemmer forlader klubben. Der er 10-12 ungdomsmedlemmer tilbage, som pt står uden træner. Den afgående 
formand spørger til hvem, der fremover kan håndtere det praktiske omkring bookning af baneleje? Der bliver nu frigjort 
mange ledige haltider, som vil blive tilbudt gymnastikafdelingen, da idrætsforeningen er bundet til bookningen. Hvem 
skal fremover håndtere de regnskabsmæssige opgaver? 
HR kontakter det tilbageværende bestyrelsesmedlem for at vende situationen med hende før der lægges planer om 
overdragelse af de frigivne arbejdsopgaver 
• Punktet tages op på næste HB møde 

Fodbold: Bestilling og levering af træningsdragter er forløbet gnidningsløst. 

Gymnastik: Intet nyt 

Skydning: Skydebaner, købt brugt fra Hanebjerg, er en stor succes. 

Teater: 2 nye medlemmer er valgt ind i bestyrelsen. Der arbejdes pt på afvikling af revyen. 

Tennis: Standerhejsning d. 8 maj – pt er der ikke mange tilmeldinger. Banerne mangler vand, der er taget kontakt til 
kommunen desangående. Det vil kræve en ny belægning på banerne. Der spørges endvidere til hvordan der kan 
etableres en form for beplantning som skal fungere som læhegn? Kommunen (børn og kultur) skal kontaktes. Hvad sker 
der med reparation af taget? Kommunen er meget uvillige til at tage vare på vedligeholdelsen af baner og klubhus. 
Rulleskøjter: Intet nyt. 

Klubhus: Intet nyt. 

Kulsviergården: Bestyrelsesmøde d. 22 april. Af referatet fremgår det, at KG bestyrelse ikke (som oprindeligt antaget) 
mente at der var en afklaring omkring belysning i hallen. Udskiftning af belysningen er nu berammet til at gå i gang 
august 2009. 
Foranlediget en aktuel sag blev det pointeret, at ved bestilling af hallen skal bordopstilling gives KG i hænde 3 uger før 
arrangementet. Selv ved udeladelse af bestilling af bordopstilling forventes det selvfølgelig forsat, at hallen er rengjort 
ved bestillingens starttidspunkt 
Rengøringsstandarden var endnu engang på dagsordenen. Idrætsforeningens medlemmer, der benytter hallen, 
omklædningsfaciliteterne og cafeteria klager fortsat over manglende rengøring. KG mener ikke at der er aftalt en fastlagt 
en skriftlig rengøringsstandard, hvorfor en sådan bør formuleres snarest muligt. Rengøringsaftalen bør samtidig laves 
med en sådan detaljegrad, at det kan fremadrettet kan undgå at punktet gentagne gange kommer på dagsordenen på 
de forskellige bestyrelsers møder. 

Cafeteria(udvalget): se herover 

Byfestudvalget herunder loppekørsel: Der vil blive rettet henvendelse til Kommunen angående manglende faciliteter til 
loppeopbevaring. Der vil ligeledes blive rettet henvendelse til lokal avis og tv med henblik på at belyse situationen – hvor 
den yderste konsekvens kan være aflysning af Byfesten grundet manglende mulighed for loppeopbevaring. Det vil have 
meget store økonomiske konsekvenser for både KG og ASG&I. 

HSI: intet 

Banko: Positiv fremgang. 

IT: foreningspakken er under udfasning iflg. info på DGI´s hjemmeside. Vi afventer udviklingen. 



LokaltNyt: Næste deadline er: 18 maj - udkommer uge 25. 

Familiedagen:. Der arbejdes på at finpudse programmet for dagen. 

Støtteforeningen: intet 

Lokalrådet: næste møde d. 13 maj. 

9. Eventuelt: 

Mødet hævet kl.: 21:15 referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

Konstituerende hovedbestyrelsesmøde er fastlagt til d. 2 juni 2009 kl. 19:00 i Klubhuset 

Efterfølgende vil der være ind- og udkitning af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer kl. 20:00. Idrætsforeningen er ved 
denne anledning vært ved en let forfriskning. 

  

 


