
R E F E R A T 

ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 9 november 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Pernille Østergaard (næstform), Martin Frilander (suppleant), Ulla Lund Nielsen 
(kass), Inge C. Holding (sekr), Lau Sommerfeldt (fodb) Charlotte Hviid (teat), Gitte Winkler (tennis) og Heidi Rask (gym), 

  

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Ole Hansen (skyd) og Heidi Liljedahl (rep for håndbold) 

  

Forud for bestyrelsesmødet: gennemgang af Conventus og GoMINIsite. 

Hans Asmussen gav os en meget detaljeret gennemgang af Conventus og GoMINIsite. Tak for det. Systemet er meget 
grundigt gennemarbejdet med mulighed for at koble flere moduler på. Det indeholder bl.a medlemsdatabase, økonomi, 
on-line booking og betaling, kalender og hjemmeside og meget meget mere. Det efterlod ikke så megen tvivl om at det 
er der rigtige valg for os. 

  

1. Godkendelse af referat fra d. 8 okt 2009 og nærværende dagsorden. 

Referatet og dagsordenen blev godkendt 

  

2. ASG&I 125 års jubilæum 

Alle i afdelingerne opfordres til at overveje emner til modtagelse af hæderstegn eller indstilling til æresmedlem. Der 
findes ikke pt. en nedskrevet beskrivelse for begrundelsen til indstilling til æresmedlem. Forslag til ordlyd vil bliver 
fremlagt på næste hovedbestyrelsesmøde. 

Indstillingerne besluttes i hovedbestyrelsen - deadline for indstilling 15 december til formanden 
på hrss@rasmussen.mail.dk. 

Musik og lokaler er booket. Der blev orienteret om arbejdet med de forskellige emner, temaer, aktiviteter og 
underholdning. 

·   Punktet sættes på dagsorden til næste møde 

  

3. Convensus og goMINIsite 

Det blev besluttet på mødet at vi bestiller Conventus-pakken pr. 1 januar 2010. Vi afventer mht beslutning omkring 
hjemmesidemodulet goMINIsite. Ulla aktionerer. 

·   Punktet sættes på dagsorden til HB mødet tirsdag d. 2 februar 2010 

  

4. Halvårsregnskab 

mailto:hrss@rasmussen.mail.dk


Omdelt på mødet og gennemgået af Ulla. Aktivitetstilskud fra Hillerød kommune er markant lavere end forventet. Det 
har vist sig at tilskuddet er sat ned fra 245 kr. til 190 kr. pr medlem (dette uden at være meldt ud!) 

Fodbold og gymnastik er hårdest ramt da de har flest medlemmer (hhv 10.000 og 8.000 kr.). Dette vil nødvendiggøre en 
revision af afdelingsregnskaberne. 

  

5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formanden havde følgende meddelelser: Takkekort modtaget fra Eva og Ryle Sørensen ifm deres diamantbryllup. 

Næstformanden havde ingen meddelelser. 

Kassereren havde følgende meddelelse: Der var bragt et indlæg i HillerødPosten i sidste uge ifm byrådets beslutning om 
at tage overflytning af baner med i lokalplanerne og budgettet. Artiklen citerer et byrådsmedlem for at advare mod 
økonomien i projektet. Desværre opereres med helt forkerte økonomiske informationer (25 mill) som slet ikke står mål 
med det projekterede. Hovedbestyrelsen indsender et opklarende indlæg til HillerødPosten. 

Sekretæren havde følgende meddelelser: der mangler stadig en enkelt tilbagemelding ifm opdatering af oversigten over 
afdelingsbestyrelser og instruktører/trænere. Den blev modtaget efterfølgende. Den endelige oversigt vedhæftes dette 
referat. 

Det mindes om at der skal indleveres børneattester på alle trænere og instruktører hvert år. 

  

6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

  

Badminton: En banelejer har tilbudt at stå for udsendelse af baneleje mv. Ulla tager kontakt til vedkommende for at høre 
nærmere. 

Hans har været i kontakt til SFO for at høre om de evt. vil være interesseret i hallen fredag aften. De er interesserede og 
Hans vil søge oplysning om i hvilket omfang. 

  

Håndbold: Der er måske mulighed for at disponere over et køleskab i cafeteriaet som tidligere har tilhørt badminton. Ulla 
tager kontakt til Lene fra Badminton. 

  

Fodbold: 

Der har været problemer med lysanlægget ved banerne og multibanen. Det anbefales at tage kontakt til Kim (som er 
pedel på skolen). 

Det vil på næste afdelingsmøde bliver afklaret en brugbar løsning på opbevaring af seniorernes fodboldstøvler i 
boldrummet fx opsætning af ventilation. Den nuværende situation giver store lugtgener. 

  

Gymnastik: intet nyt 



  

Skydning: intet nyt 

  

Teater: Problematikken omkring den ekstraordinære udgift til opvarmning af skydehuset vil blive diskuteret på 
førstkommende afdelingsmøde. 

  

Tennis: Kommunen har nu skiftet taget på tennisskuret. Afdelingen har selv beskåret de omkringliggende træer. Der 
ligger nu noget grenaffald tilbage som skal bortskaffes. Ulla vil forsøge at få kommunen til at foretage oprydning. 

Tennis skal sørge for at der er fuld kontrol over brugen af nøgler til tennisbanerne og klubhuset så der ikke sker 
uhensigtsmæssig brug af klubhuset. Det indskærpes at de unge tennisspillere, som får udleveret nøgle, skal instrueres 
grundigt heri. 

  

Rulleskøjter: intet nyt 

  

Klubhus: Der har været en gennemgang af kommunen af klubhuset indvendig. Dette med det formål at måle op og 
karaktérsætte standen. Der er konstateret sikkerhedsmæssige mangler ved armaturerne i specielt det ene baderum. Det 
vides ikke hvornår der kommer en tilbagemelding ang udbedring, men Hans vil rykke efter en rimelig tid. 

  

Kulsviergården: referat fra bestyrelsesmøde udsendt tidligere. Næste bestyrelsesmøde er d. 18/11. Forpagterparret 
anmoder om at idrætsforeningen indskærper overfor brugere af hallen, at der skal køres i fornuftigt of roligt tempo i 
områderne ved grusparkeringspladsen. Det er oplevet gentagne gange at der køres alt for stærkt – specielt ved 
afhentning og levering. 

Der skal stadig foretages et møde med de afdelinger, der bruger hallen omkring oprydning i redskabsrummet – Inge 
rykker Kulsviergården for en mødedato. 

Det konstateres at de nye lamper i hallen er ophængt direkte over banerne så de desværre blænder ved badmintonspil. 

Evalueringsmøde ml. KG og ASGI d. 17 november. Hans og Inge deltager. 

  

Cafeteria: Der forespørges, om der kan ophænges skabe til opbevaring af de effekter, der ligger på hylderne under 
salgsdisken?. Det foreslås at der ryddes hylder i grovkøkkenet for opbevaring. Flere af effekterne er fra byfesten i foråret 
– de må nu kasseres. Det blev på mødet foreslået at foranledige oprydning. 

  

Byfestudvalget: intet nyt 

  

HSI: intet nyt 



  

Banko: Der ønskes en medhjælp, der kan træde til lejlighedsvis– dette også på længere sigt. 

Banko har 40 års jubilæum som de ønsker at festligholde ifm ASGI jubilæum. De har venligst forespurgt om 
idrætsforeningen vil bidrage med sponsorater. 

  

IT: intet nyt 

  

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

Oplæg fra flere interessenter til LokaltNyt om nytænkning ifm dispositionen af indholdsstoffet i bladet. Således tænkt at 
der ikke nødvendigvis er ”faste pladser” men der sker i dynamisk opbygning af bladet – fx opbygget omkring temaer. 

Der opleves problemer med betaling fra enkelte annoncører. 

  

Familiedagen:. Intet nyt. 

  

Støtteforeningen: Regnskab afventes fortsat 

  

Lokalrådet: Intet nyt 

  

8. Eventuelt: 

Der blev spurgte til hvad status er mht etablering af lys på stien op til Baunetgården. Spejderne som benytter 
faciliteterne igennem hele ugen, er ikke trygge ved at skulle cykle der i total mørke om aftenen i vinterhalvåret. Der var 
ingen med en konkret viden om emnet. Det foreslås spejderne at rette henvendelse til kommunen for at få et svar. 

              

Mødet hævet kl. 22:00: referent: sekretær Inge C. Holding. 

Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

Næste hovedbestyrelsesmøde er 

Mandag d. 11 januar 2010 kl. 19:00 i Klubhuset 

Alle ønskes en god og hyggelig julemåned. 

  



På gensyn i det nye år 
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