ASGI Hovedbestyrelsesmøde
27 Februar 2018 : 18.00 – 21.00 i Klubhuset
Deltagere:
HB: Pia Rugh Andersen, Tina Folkmann, Christian Bruun Jensen (referat) og Peter Windum
Skydning: afbud
Gymnastik: Lise Frederiksen
Teater: Susanne Andreasen
Floorball: Afbud
Tennis: Margit Hjort Enevoldsen
Badminton: Afbud
Rulleskøjteløb: Rikke Jensbøl
Fodbold: Bo Lyng Madsen

1.
2.

Velkommen /Peter
Gennemgang af referat fra forrige møde inkl. aktioner /Peter

Pga. travlhed, har referat været udsendt meget sent, det blev efterspurgt om
referat kan udsendes i bedre tid. Ligeledes skal Peter give Christian en
introduktion til hvordan referatet lægges på nettet.
Peter har tidligere været i dialog med Hillerød cykelklub om muligheden for at
ASGI og Hillerød cykelklub kan benytte hinanden lokaler. Der har endnu ikke
været yderligere dialog.
3. Status fra afdelinger
a. Teater:
Årets forestilling Ronja Røverdatter er netop overstået. Det har været en
succes med over en fordobling af solgte billetter i forhold til sidste år.
Teater afdelingen mener selv af det er en kombination af titel og at det er
blandet børne og voksen teater.
Arbejdet med at finde på næste års forestillingen er gået i gang.
Der blev snakket om manglende opbakning fra de lokale erhvervsdrivende,
og hvordan dette kan ændres.
b. Tennis:
Der har over vinteren været arrangeret skumtennis i Kulsviergården. Der
har kun været omkring 5-6 betalende gæster, hvorfor dette ikke gentages.
Der blev spurgt til hvad tennis afdelingen skal gøre med årets overskud.
Det blev besluttet at det skal blive i tennisafdelingen.
Der har også været afholdt bordtennis. Modsat skumtennis har der været
god tilslutning. Der er ligeledes blevet indkøbt et ”nyt” bordtennisbord.

Mødet med SSP ang. Unge der ”keder” sig i byen blev aflyst. Vi afventer en
ny dato.
c. Rulleskøjter
Der blev spurgt ind til status på cafeteriet, da det efter vandskaden på
Kulsviergården ikke har været muligt at benytte dette. Det blev konstateret
at mængden af officiel information fra Kulsviergården har været sparsom,
men sidste melding, er at vi snart igen kan benytte cafeteriet.
I løbet af sæsonen, har deltagelsen været meget svingende og før jul har
der ikke været få gæster. Afdelingen mener selv at der kan være en
sammenhæng mellem det manglende cafeteria og den lave tilslutning.
Der har dog efter jul været en fremgang i antallet af gæster.
d. Floorball
Der er efterhånden ved at være en god flok spillere hver tirsdag. Christian
bad om en status på medlemmer vs. Antallet af spillere. Tina sender status
til Christian og Finn.
e. Fodbold
Fodboldafdelingen kører tilfredsstillende. Der forskellige hold har klaret sig
godt. Dog har 11-12 holdet ikke deltaget i turnering i denne sæson.
Årg. 7-8 har to hold. Der har i denne sæson været fokus på
konditionstræning og der har i den forbindelse været afholdt bip-test,
hvilket har krævet lidt ”tilvænning”, men chokket er ved at have lagt sig.
Der har været udskiftning på holdleder posten Rieva bytter med Henrik.
Bo stopper med indendørs og vil i stedet arbejde med seniorbold. Bo
fortsætter dog i bestyrelse.
Der mangler fortsat betaling fra en enkelt oldboys spiller.
Der har været arbejdet på muligheden for at benytte klubhuset til
overnatning. Da det er meget svært at få sådan en tilladelse hos
kommunen, har Bo undersøgt alternative muligheder, og er nu i kontakt
med FDF om muligheden for at bruge Baunetgården til overnatning. Pia vil
dog fortsat forsøge at jagte muligheden for at få tilladelse til at bruge
klubhuset til overnatning.

f.

Gymnastik

Siden sidst, har der været afholdt juleafslutning.
Der er oprettet et dansehold for børn i 3-6 klasse. Der er ca. 14 deltagere
hver gang, hvilket betragtes som en succes. Instruktøren har også sagt ja til
at fortsætte holdet næste sæson.
Der mangler deltager på Gymfit holdet.
Der afholdes opvisning d. 15. April på Kulsviergården kl. 14-17.30. Der
opvisning af HGI Triple Team.
Planlægningen af næsten sæson er begyndt.
Der mangler pt. springinstruktører
Der kan ikke oprettes mor-barn hold til næste år.
I samme forbindelse blev der igen drøftet hvad ASGI kan gøre for at
fastholde instruktører i klubben. Vi er udfordret af at Hillerød og Helsinge
aflønner deres instruktører.
Heldigvis har vi dog fået en forespørgsel fra en instruktør der ønsker at
oprette en holdt for overvægtige.
Der mangler folk til bestyrelsen.
Der udfordringer med oprydningen af redskaber når disse bruges af skolen.

g. Skydning
Afbud, men alt går som forventet. Fremvisning af skydeanlægget udskydes
til sommer.
h. Badminton
Det mindste børnehold tegner rigtig godt for næste sæson. Der er i
snit 20 spiller og det sjovt. Kommer der flere spillere skal holdet deles i
to, så der er bedre plads til alle.
Mere sløvt ser det ud for spillere fra 13 år. Mange er faldet fra og som
det ser ud nu, kører holdet ikke videre næste år.

De voksne fortsætter som hidtil, der kommer i snit 10-16 spiller pr.
gang.
Natminton kunne vi måske gentage til næste år. En aften er nok for
badminton. Måske kan andre tænkes ind i konceptet, da udstyret lejes
en hel weekend.
i.

NERF

Der har været afholdt kampe i Januar og Februar, med ca. 150 børn pr.
gang. Næste gang der afholdes kamp er 11. Marts.
Alle vægge er nu samlet. Desværre fylder de også en del i koldhallen. Så
snart der ikke afholdes flere kampe, bliver væggene stablet, så de fylder
mindst muligt, til fordel for lopperne til Alsønderup Fester.
Der blev igen drøftet forskellige modeller for at opnå støtte fra Kommunen.
Herunder muligheden for at lave et sæsonkort.
4. Status fra
a. Formand v/ Peter
i. Uddeling af ASGI ærespriser
Det er tid for indstilling af personer til ærespriserne i ASGI. Indstilling med
tilhørende argumentation sendes til Peter senest 1. april 2018. Pokaler
afleveres hos Christian på Lyngbakken nr. 5, Alsønderup.
Der blev i samme forbindelse drøftet hvad der skal til for at få hæderstegn
og æresmedlem. En evt. indstilling sendes til bestyrelsen.
Der blev også foreslået at der ophænges billeder af æresmedlemmer på en
”Wall of Fame” i klubhuset.
ii. Information vedr. købmand i Alsønderup
Der åbner ny Købmand i eksisterende lokaler ca. 1. april 2018
iii. Hillerød Slotssø Byfest
Peter har fået henvendelse om ASGI ønsker at stille med en aktivitet. Alle
blev opfordret i at tænke på bidrag til denne begivenhed
iv. DGI Trail løbekursus

Peter har deltaget på DGI kursus og har ideer til at starte noget lignende
op i ASGI
b. Næstformand v/ Pia
i. Info vedr. kommunens renovering af klubhus
Kommunen har udført renovering af tag på overdækning ved klubhus. Der
er muligvis problemer med afløbet til regnvand. Vi holder øje.
c. Sekretær v/ Christian
Kasserer v/ Tina

i. Økonomistatus + budget
Tina gav status alt er som forventet
ii. Info fra møde med Kulsviergården vedr. halleje
Der har været afhold møde mellem ASGI og Kulsviergården ang. Halleje.
Med henblik på en ny model for betaling halleje. Tina informerede fra
mødet.
iii. Udgifter til rengøring af klubhus
Der blev snakket om udgifterne til rengøring af klubhuset. Hvordan hænger
aftalen sammen og hvad skal ske fremadrettet.
iv. Persondataforordningen træder i kraft til maj
Hvad betyder det for ASGI. Tina er i kontakt med Consensus, som står for
tilmeldinger, hvordan vi skal forholde os. Christian har erfaring med
fortolkning evt. implementering af forordningen.

5. Status fra diverse udvalg
a. Kulsviergården (Pia deltog i sidste møde + info vandskade og Tarzanbane)
Noget af kan nu bruges igen.
Vi har fået nyt køleskab af Kulsviergården
Et udvalg er sat i gang med at få lavet Tarzan banen, som skulle være klar inden
Alsønderup fester. Christian deltager som repræsentant for ASGI.
b. Kommune
c. Klubhus
d. Idrætslejr
Der mangler fortsat voksne, Peter snakket med Kasper Veje og Børge Rask.
Der blev snakket om muligheden for at i fremtiden af flytte idrætslejren, da vi
kæmper om de samme deltagere som bla. FDF.
e. IT / hjemmeside
f. Banko
g. Lokalt Nyt
Review af Lokalnyt nr.02-2018 senest 11. Marts.
h.
i.
j.
k.

Lokalrådet
Alsønderup Fester
Støtteforening
Alsønderup Skole

6. Idrætslejr 2018

7. Nye tiltag i ASGI
a. Diverse indkomne forslag
i. Der blev efterspurgt en person til at hjælpe med at søge midler eller
inspiration til hvordan dette kan gøres.
ii. Hvordan kan man reklamere med video via sociale medier, Peter hjælper
gerne med hjælp/inspiration til dette.
iii. Der afholdes mødes mellem byens foreningen om et bedre samarbejde
bedre at kunne udnytte hindanden.
iv. Der blev spurgt ind til hvad praksis er for familie kontingenter. Der er
tidligere blevet tilbudt familie kontingenter, men det også givet
anledning til forskellige udfordringer.
v. Bo spurgte ind til hvordan man forholder når ting går i stykker. Konkret
drejer det sig om banderne i Kulsivergården, som trænger til en kærlig
hånd. Peter følger op med Kulsviergården.
vi. Lise spurgte ind til oprydning i redskabsrummet i Kulsviergården. Pia
samler op og finder en dato.
b.
8. Eventuelt inkl. mad og drikke på næste møde.
Næste møde afholdes 25. April. Susanne laver mad.

