
R E F E R A T 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 04 marts 2010 

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

 
Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter), Ole Hansen (skyd) og Pernille Østergaard (næstform)  
  

 
1. Godkendelse af referat fra d. 11 jan 2010 og nærværende dagsorden. 

Referatet og dagsordenen blev godkendt. Det noteres samtidigt at hovedbestyrelsesmødet tirsdag d. 2 februar  blev 
aflyst pga snevejr. 

Generalforsamling burde iflg årshjulet have været på dagsordenen. Sættes på som punkt 8a. 

 
2. ASG&I 125 års jubilæum 

2.1 HB blev enige om indstillinger til nye æresmedlemmer og uddeling af hæderstegn. 

2.2 Der er pt 200 voksne og 40 børn tilmeldte – alle i HB skal mindes om at melde sig til (på trods af at deadline er 
overskrevet). 

2.3 Lokale aviser og tv er blevet kontaktet. 

2.4 Der er flere arbejdsopgaver, der skal varetages. 

Opdækning og pyntning - gymnastik varetager 

Afhentning af Forsythiagrene (Brogården) og bøgegrene (skoven) - Teater/Charlotte varetager 

På selve dagen: gavebordsadministrator - Tennis/Lis A? varetager 

Bordopstilling (efter kl. 15)  i seniorlounge - Forbold/Lau varetager 

Der mangler nu hjælp til følgende: 

Barchef (indkøb) og barpersonale o. 18 år.  
Afrydning efter fest (01:30)  
Søndag – afrydning (borde forbliver)  
  

3. Indstilling af personer til foreningslederpokal 

Æresmedlemmerne vil give en foreningslederpokal som det var ønsket tildelt ved jubilæet. Det kan desværre ikke nås 
tidsmæssigt ift indstillinger, hvorfor der vil være mulighed for indstillinger ifm den ordinære generalforsamling i maj. 

 
4. Regnskab og budget 



Afdelingsregnskabet – som var forberedt til det HB mødet d. 2 feb. (aflyst) – blev runddelt men ikke gennemgået. 

Regnskab 2008/9 og budget 2009/10 og 2010/11 blev runddelt, gennemgået og godkendt. 

 
Der blev spurgt til træner/instruktørgodtgørelse (træningsdragt mv.) Der er faste regler for hvordan det fordeles. 
Omkostningsgodtgørelse udsendes af kassereren snarest. Punktet om fordeling af de budgetterede midler til 
omkostningsgodtgørelse sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

 
5. Idrætslejr 2010 

Gymnastikafdelingen melder fra som arrangør. Der er således ingen idrætsleder pt. Der har været et indlæg i LokaltNyt 

har desværre ikke skabt den fornødne interesse. Det blev besluttet at sætte tilmelding i næste nummer af lokaltNyt 
(deadline 16 marts) da det efterfølgende nummer af LokaltNyt udkommer for sent. Inge laver indlægget med en 
forklaring om at hvis der ikke er ikke melder sig en interesseret i at være lejrleder vil det være nødvendigt at aflyse 
idrætslejren i år. Der udtrykkes ærgrelse over at der ikke er opbakning fra specielt forældrene til de børn, der således 
bliver snydt for at kunne komme på idrætslejr. 

Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Haltidsfordeling 

Der har forud for dette møde været indkaldt til haltidsfordelingsmøde. Der deltog kun fodbold og gymnastik. Haltiderne 
er blevet fordelt og Martin tager sig af den videre formidling. 

 
7. Convensus og goMINIsite 

Der har ikke været opbakning omkring idéen med workshop, som det blev foreslået på sidste hovedbestyrelsesmøde. 
Ulla vil indkalde afdelingernes kasserer når årsregnskabet er færdiggjort. Der blev rejst spørgsmål om trådløst netværk i 
klubhuset. For alle de der ønsker at kigge nærmere på systemerne det kan få adgangskode fra Ulla 

Der er usikkerhed om hvorvidt det findes i Klubhuset. Inge vil undersøge det nærmere. Hvis resultatet er negativt vil der 
blive etableret et. Specielt med overgangen til Convensus og goMINIsite vil der være et behov for internetforbindelse i 
klubhuset.  

 
8. Loppekørsel 2010 

Tilbagemelding fra loppefolkene: der er ekstrem dårlig dækning på kørselsdagene af idrætsforeningens afdelinger. Det 
er taget til efterretning. Det meldes tilbage fra afdelingerne at der har været oplevet flere eksempler på mangelfuld 
kommunikation. 

 
8a. Generalforsamling 2010 

Beretningen vil ikke kunne nå at komme med i det næste nummer af LokaltNyt da det ikke kan koordineres at få det 
med i udgivelsesdeadlines af LokaltNyt. Afdelingernes beretning skal derfor være formanden i hænde senest til HB 
mødet d. 3 maj. Der skal indkaldes til generalforsamling d. 

27 maj via næstkommende LokaltNyt – deadline d. 16 marts. Hans aktionerer. 

Der blev talt om at hverve nye medlemmer til hovedbestyrelsen, da både sekretær og formand er på valg – og 

kassereren udtrykte ved sidste valgrunde et ønske om at fratræde. Der er en god snak omkring værdigrundlag – et 
udbredt ønske er fx en temadag hvor netop værdigrundlag kommer på dagsordenen. Det vil først blive efter 



jubilæumsarrangementerne.  
  

 
9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formanden havde følgende meddelelser: Der er blevet sendt opmærksomheder ifm 2 dødsfald i lokalområdet: Ulla Rask 
Olsen og Ryle Sørensen. 

Næstformanden havde ingen meddelelser. 

Kassereren havde ingen meddelelser. 

Sekretæren havde følgende meddelelser: 

Fastelavn blev afholdt lørdag d. 13 februar efter samme koncept som sidste år. Kirken holder fastelavnsgudstjeneste og 
spejderne sørger for bemanding af baren. Inge - på idrætsforeningens vegne - står for alt det praktiske med indkøb og 
afvikling af arrangementet. Der var stor opbakning og mange positive tilbagemeldinger. 

Et udkast til retningslinjer for tildeling af æresmedlemskab blev rundsendt til alle hovedbestyrelses-medlemmer med 
sidste referat (i januar). Endelig ordlyd blive besluttet på aftenes møde. 

Børneattester efterlyses!. Inge minder om at der skal afleveres børneattester hvert år. Det er vigtigt at børneattesterne 
kun behandles af sekretæren – og ikke lokalt ude i afdelingerne – da sekretæren er blevet udpeget af hovedbestyrelsen 
til modtage og opbevare børneattesterne (da der er tale om personfølsomme oplysninger). Her er link til attesterne. 
Attesterne afleveres med underskrevet samtykkeerklæring til Inge enten på adressen Tulstrup Have 68 eller personligt. 

Inge sørger igen i år for design af konfirmationskort. Har afdelingerne medlemmer som skal konfirmeres i andre kirker 
end Alsønderup Kirke skal de melde ind til Inge, som sørger for udsending.  
  

 
10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

 
Badminton: Der er manglende tilslutning til banelejere. Der er p. kun 9 børn tilmeldt. Der vil pga den ringe tilslutning 
blive færre baner booket til badminton 

 
Fodbold: Der er forsøgt indlagt fodboldkamp i jubilæumsfesten, men det var desværre for sen tilbagemelding. Det vil nu 
forsøge at blive planlagt til Familiedagen. Ny sponsor, Novo Nordisk, er meget positivt indstillet for også at afholde et 
børnestævne. Generalforsamling d. 19 marts. Boldrum er ryddet op – ventilationsapparatet er gået i udu.  

 
Gymnastik: Opvisning søndag d. 21 marts. Generalforsamling d. 28 april. Merethe Henriksen er gået på pension og 
ønsker derfor at starte noget senioridræt op med hjælp fra DGI. Hun har hovedbestyrelsens opbakning. Inge retter 
henvendelse til DGI omkring opstart af et sådant initiativ. 

Der er ønske om at låne skolens gymnastiksal af gymnastikken seniordamer. Springholdene vil i den næste sæson blive 
delt op i 3 niveauer med max 25 på hvert hold. 

 
Håndbold: Der mangler en træner til piger 8-10 år til næste sæson. Træningstiden er sandsynligvis kl. 16. Der bliver 
spurgt ind til generalforsamling. Da håndbold ”officielt” ikke er en afdeling skal de nødvendigvis ikke holde 
generalforsamling. Der blev spurgt ind til hvordan reglerne er omkring oprettelse af afdelinger i idrætsforeningen – dette 
også med henblik på etablering af rulleskøjteafdeling. Det blev besluttet at Inge undersøger. 



 
Skydning: Intet. 

 
Teater: Stykket ”Charleys tante” er nu blevet opført. Det var ikke så stort tilskuertrækplaster omkring opførslen som 
afdelingen havde håbet på. Der spilles et nyt stykke til næste sæson musicalen ”i dit korte liv”  

 
Tennis: Sommersæsonen er nu færdigplanlagt og program kommer ud omkring påske. 

 
Rulleskøjter: Det reglement fra Kulsviergården, som blev fremvist på forrige KG bestyrelsesmøde (og desuden givet af 
Gert til Pia Jensen personligt) blev diskuteret. Der vil blive givet en skriftlig respons til Kulsviergården af formanden. 

 
Klubhus: Intet 

 
Kulsviergården/Cafeteria. Referat fra KG-bestyrelsesmøde er rundsendt til alle. Koldhal er fortsat under behandling i 
kommunen.  

 
Byfestudvalget: Intet nyt 

 
HSI: Der har været udsendt indkaldelse til indstilling til årets idrætudøvere/hold, som har gjort sig specielt bemærket i 
2009. De vil blive hædret i Frederiksborghallen i stil med tidligere år.  

 
Banko: Intet nyt 

 
IT: se tidligere. Der spørges til hvornår går vi over til den nye hjemmeside og lukker den gamle ned? Der mangler tid til 
at få gang i den nye hjemmeside goMINIsite  og Convensus. Indtil videre må den gamle hjemmeside benyttes.  

 
  

 
Lokalt Nyt: Næste deadline er 16 marts – udkommer medio april. Der er blevet givet følgende respons på vores 
frustrationer omkring udgivelsesdagen (skrevet i sidste HB referat): 

Indholdet af omtalte referat har været vendt på vores redaktionsmøde, og vi (redaktionsgruppen) har aftalt, at der ved 
planlægningen af deadline for 2011 må tages større hensyn til Idrætsforeningen (jvnf svar fra Martin Frilander) 

 
Støtteforeningen: Regnskab godkendt.  

 
Lokalrådet: Intet nyt.  
  

 
7. Eventuelt: 

Intet 



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

Referatet er forhåndsgodkendt af formanden  

 
Næste hovedbestyrelsesmøde er rykket ……BEMÆRK NY DATO….. 

 
 onsdag d. 14 april 2010 kl. 19:00 i Klubhuset 

 


