
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 8 okt 2009 

Lokalrådet Alsønderup var inviteret til at fortælle lidt om deres virke. Formand Nanna Jensen fortæller, at Alsønderup 
Lokalråd blev startet i 1994 og består af 6 medlemmer. at der er 9 lokalråd i Hillerød Kommune. Kommunen inviterer et 
par gange om året de 9 lokalråd, der er i kommunen til møder om fælles emner og benytter Lokalrådene til sager af 
lokalkarakter som fx anlægsproblematikker, der skal i offentlig høring. Lokalrådet arbejder meget med bl.a 
trafiksikkerhed. Samarbejder med skole og sfo og Skov- og Naturstyrelsen omkring stiprojekter i området. (Lodsejerene 
er ofte den største ”hurdle” i forbindelse med anlæggelse af stier – de bryder sig ikke om at stierne ligger på deres jord 
). Lokalrådet inviterer sammen med Kulsviergården til vælgermøde d. 27 oktober. Se Lokalrådets hjemmeside her.  
Tak til Nanna. 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Pernille Østergaard (næstform), Martin Frilander (suppleant), Ulla Lund Nielsen 
(kass), Inge C. Holding (sekr), Heidi Liljedahl (rep for håndbold) og Lau Sommerfeldt (fodb) 

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Heidi Rask (gym), Charlotte Hviid (teat), Ole Hansen (skyd) og Gitte Winkler 
(tennis) 

1. Godkendelse af referat fra d. 15 september 2009 og nærværende dagsorden. 
Referatet og dagsordenen blev godkendt 

2. ASG&I 125 års jubilæum 
Mødet afholdt i går i arbejdsudvalget: Der arbejdes på programmet for selve jubilæumsfestligholdelsen herunder 
invitationer, sponsorsøgning, billedfremsøgning, menuer mv. Alle i afdelingerne opfordres til at overveje emner til 
modtagelse af hæders- eller ærestegn. Der findes ikke en nedskrevet beskrivelse for begrundelsen til indstilling til en 
ærespris. Indstillingerne besluttes i hovedbestyrelsen 
Alle i afdelingerne opfordres til at overveje, hvordan de kan komme med input til festligholdelsen ift deres specifikke 
sportsgrene. Det foreslås at der kan arrangeres jubilæumskampe og –turneringer i løbet af jubilæumsåret. 

3. Convensus og goMINIsite 
Hans Asmussen er planlagt til at give en introduktion til Convensus og goMINIsite ifm næste HBmøde d. 5 november. 
Mødet vil blive forsøgt ændret til en anden dato, da bl. a sekretæren er forhindret i at møde. Mødedato i uge 46 vil blive 
forsøgt planlagt. Hans tager kontakt til Hans Asmussen og melder ud til alle bestyrelsesmedlemmer i løbet af kort tid. 

6. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde følgende meddelelser: Kommunen Kommunes tekniske udvalg vil på foranledning af byrådet tage 
vores ansøgning om baneoverflytning op til revurdering. Koldhalsprojektet er desuden blevet sat på byrådets budget for 
2010.  
Næstformanden havde ingen meddelelser.  
Kassereren havde ingen meddelelser.  
Sekretæren havde følgende meddelelser: trods mange opfordringer og senest direkte kontakt til de enkelte afdelinger 
mangler der stadig enkelte tilbagemeldinger i forbindelse med opdatering af oversigten over afdelingsbestyrelser og 
instruktører/trænere. 

7. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Der mangler fortsat at blive lejet en del baner ud. Der blev gennemgået hvilke af de andre afdelinger der 
kunne gøre brug af den ledige haltid – fx rulleskøjter? Hans tager desuden kontakt til SFO for at høre om de evt. vil 
være interesseret i hallen fredag aften. 

Fodbold: Nu er alle haltiderne til indendørs ved at være fordelt. Fordelingen har været vanskeliggjort af at 5 trænere 
trækker sig. Førsteholdet trives rigtig godt og der er udsigt til oprykningsmuligheder til foråret. Den 17. oktober afholdes 
der en stor fælles udflugt til FC Nordsjælland som afslutning for børne/ungdomsafdelingen. Der skal findes en anden 
løsning på opbevaring af seniorernes fodboldstøvler i boldrummet fx opsætning af ventilation. Den nuværende situation 
giver store lugtgener. 



Gymnastik: Der til er kommet godt i gang på alle hold. De 2 madrasser er blevet repareret. Der er indkøbt en kodelås til 
musikrummet. Der vil herefter kun blive udleveret nøgler til gymnastikkens egen folk og Kulsviergården. Ønsker andre 
afdelinger nøgler kan de bestilles hos Heidi Rask 

Håndbold: Heidi Liljedahl har undersøgt hvilke målstørrelser der bruges på de forskellige årgange. Der er ikek 
umiddelbart behov for nyanskaffelse af mål. Spillertøj, træningstøj og overtrækstrøjer er nu indkøbt. Ole Bloch Hansen 
er gået ind som kasserer. Heidi spørger til hvor en tidligere opstillet sodavands-maskine er henne nu. Den eksistere ikke 
mere men der er mulighed for at disponere over et køleskab i cafeteriaet. 

Skydning: intet nyt 

Teater: Ulla er i dialog med teater omkring den ekstraordinære udgift til opvarmning af skydehuset i Nejede, hvor 
kostumerne er opbevaret Driftstilskuddet dækker 1/3 af udgifterne, som andrage i alt kr. 23.000 kr.  Teater ønsker 
hovedafdelingens holding til helt eller delvist dække den resterende sum. Ulla fortsætter dialogen med afdelingen, de 
ikke var repræsenteret på aftenens møde pga sygdom. Det foreslås endvidere teater at søge andre alternative løsninger 
for opbevaring fremover. 

Tennis: Skumtennis første gang på Kulsviergården d. 25. oktober fra kl. 10:00 – 12:00. Pernille har indhentet tilsagn fra 
Hillerød Kommune teknisk udvalg for at få foretaget de nødvendige reparationer på tennisskuret. De har givet positivt 
tilsagn og tennis skal kontakte Pernille for at igangsætte arbejdet. 

Rulleskøjter: intet. 

Klubhus: Der er gennemgang ifm vedligeholdelse med kommunens folk i Klubhuset d. 28 oktober. 
Hans deltager. 

Kulsviergården: referat fra generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde udsendt tidligere. Næste møde er d. 21 
oktober og Inge repræsenterer idrætsforeningen ved dette møde sammen med Pernille. 
Kulsviergården har bedt om at låne cafeteriaet ifm en udlejning d. 30 april 2010. Der er ingen indvendinger, så Inge 
melder det tilbage til Kulsviergaarden. 

Cafeteria(udvalget): intet nyt 

Byfestudvalget: intet nyt 

HSI: intet nyt 

Banko: intet nyt 

IT: intet nyt 

Lokalt Nyt: Næste deadline er: 10 november - udkommer uge 50. 

Familiedagen:. Intet nyt. Evalueringsmøde afventes. 

Støtteforeningen: intet nyt – regnskab afventes. 

Lokalrådet: se tidligere i dette referat. 

 
9. Eventuelt:  
Inge takker for opmærksomheden ved hendes 50 års fødselsdag. 
  
Mødet hævet kl. 21:00: referent: sekretær Inge C. Holding.  
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 



  

Næste hovedbestyrelsesmøde er 

??? november 2009 kl. 19:00 i Klubhuset 

  

 


