REFERAT
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 15 sept 2009
Til stede : Hans Rasmussen (form), Pernille Østergaard (næstform), Martin Frilander (suppleant), Ulla Lund Nielsen
(kass), Inge C. Holding (sekr), Charlotte Hviid (teat), Heidi Liljedahl (rep for håndbald) og Gitte Winkler (tennis)
Ikke til stede: Lau Sommerfeldt (fodb), Heidi Rask (gym), Peter Windum (rulleskøjter) og Ole Hansen (skyd)
1. Godkendelse af referat fra d. 17 august 2009 og nærværende dagsorden.
Referatet og dagsordenen blev godkendt
2. ASG&I 125 års jubilæum
Det bliver afholdt lørdag d. 27 marts 2010 – selve jubilæumsdatoen er d. 29 marts 2010. Da Heidi var fraværende til
aftenens møde var det ikke mulig at refere fra det sidste møde i udvalget.
3. Convensus og goMINIsite
HR vil kontakte DGI for at få kontakt med en til at demonstrere Convensus i klubhuset. Det vil blive berammet til
hovedbestyrelsesmødet i oktober eller november
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde
4. Skiltning til sportsplads
Ulla har talt med Hillerød Kommune. De er positivt indstillede og mangler blot en politigodkendelse. De vender tilbage.
Siden sidste møde er det nu konstateret at skiltet nede ved Baunevej med henvisning til klubhuset nu er bortkommet.
Kan det være midlertidigt fjernet pga af skolebyggeriet? Hans retter henvendelse til skolen desangående.
5. Fastlæggelse af næste års idrætslejr
Næste års idrætslejr er sædvanen tro den første uge i skolernes sommerferie = i uge 26 (start mandag d. 28 juni). Der
skal findes emner til både idrætsleder og medhjælpere – Inge har lavet indlæg til det kommende nummer af LokaltNyt
med opråb om at få interesserede til at melde sig.
 Punktet sættes på til første hovedbestyrelsesmøde i 2010
6. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer
Formanden havde ingen meddelelser:
Næstformanden havde ingen kommentarer.
Kassereren havde ingen meddelelser.
Sekretæren havde følgende meddelelser: Der er lavet indlæg til LokaltNyt med en hvervekampagne for at få nye
medlemmer i bestyrelsesarbejdet i idrætsforeningen. Der mangler fortsat tilbagemeldinger til opdateringen af
træner/leder folderen. Inge tager direkte kontakt til de afdelinger, der er mangler.
7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
Badminton: Der er desværre stadig mange ledige baner. Børnetræning onsdag fra 16-18:00 og fredag 15-18:00. Der vil
blive udsendt opkrævninger snarest.
Fodbold: DBU og SDU planlægger sammenfaldende kamptider med det resultat at vi er i bekneb med baner og mål.
Flere 7-mand kampe falder samtidig.
Gymnastik: intet nyt
Håndbold: Der er nu samlet 29 børn og Heidi L. er nu tovholder og Ole Bloch Hansen, Louise Rikzen og Britta Bergholdt
er trænere. Hovedbestyrelsen bevilgede indkøb af 10 nye bolde og 2xovertrækstrøjer. Der er fundet sponsor til indkøb af
træningsdragter. Der blev forespurgt til ledige haltider i fald der skulle starte et seniorhold op. Martin sender info til Heidi
L. Ulla undersøger om der er trænergodtgørelse tilbage i budgettet. Hovedbestyrelsen spørger til hvem der skal kasserer
for afdelingen?
Skydning: intet nyt

Teater: Ny formand siden generalforsamlingen Birgitte Enghave. Flere nye medlemmer af begge køn. Sæsonen er så
småt startet op med opsætningen af Charleys Tante. Der er et stort ønske om at der også kunne startes op for børneog ungdomsteater men der mangler kræfter til det.
Kostumeopbevaring er stadig en udfordring.
Tennis: God søgning til Familiedagen. Standerhejsning fastlagt til d. 30 april 2010. # personer fra bestyrelsen tager
afsted på DGI børnetrænerkursus. Taget er fortsat ikke repareret. Pernille vil tage kontakt til kommunen desangående.
Rulleskøjter: Intet nyt.
Klubhus: Der opleves en forbavsende høj frekvens af misligholdelse af aftalen med skolen i forbindelse med udlån af
klubhus, redskaber og musikanlægget i hallen på Kulsviergården. Det opleves for ofte at klubhuset er ulåst og at der
ikke er ryddet op efter skolens brug. Hans kontakter skolen.
Kommunen har fjernet ukrudt omkring klubhuset
Kulsviergården: referat fra sidste bestyrelsesmøde udsendt
Cafeteria(udvalget): se herover
Byfestudvalget:
HSI: intet
Banko: intet nyt
IT: intet
Lokalt Nyt: Næste deadline er: 10 november - udkommer uge 50.
Familiedagen:. Lørdag d. 12 september. Der var mange nye tiltag med kvindeløb, rundboldturnering mv.
Der er for tidligt at sige noget om deltagerantallet. Kommentarer og ris og ros bedes sendt på mail til udvalget (Hans
Rasmussen, Heidi Rask, m.fl)
Støtteforeningen: intet nyt
Lokalrådet: Lokalrådet ønsker at besøge ASGI´s bestyrelsesmøde som et led i en synliggørelse af rådets arbejde. Det er
forslået lagt i oktober eller november måned.
9. Eventuelt:
Ryle Sørensen holder diamantbryllup d. 30 september.

Mødet hævet kl.: 18:50 referent: sekretær Inge C. Holding.
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden

Næste hovedbestyrelsesmøde er
Torsdag d. 8 oktober 2009 kl. 19:00 i Klubhuset

