
Referat 

  

Hovedbestyrelsens generalforsamling 

onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30 

i klubhuset 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hans Rasmussen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Hans valgt, og 

Hans kunne konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den har været annonceret i 

LokaltNyt i de sidste to numre. 

  

2. Aflæggelse af beretning  

Formandens beretning 

Velkommen til generalforsamling i ASGI. 

Foreningen kunne fejre sin 133. fødselsdag den 29. marts i år. 133 år ! – Et flot tal. 

Fantastisk !! Alle frivillige – Teater (Fordobling af besøgende til dette års forestilling – Ronja) NERF 

(Ualmindelig mange besøgende – fra hele sjælland og selv Sverige) Natbadminton (spillere der slet 

ikke ville stoppe) KÆMPE Gymnastikopvisning (med over 400-500 deltagere inkl. gæster) etc. 

I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen arbejdet med flere forskellige områder. 

Noget vi igen i år har prøvet at have fokus på – er økonomien i Idrætsforeningen!! 

- Vi har fået fjernet en del poster i regnskabet, som var overflødige og nogle konti, som var 

unødvendige. - Vi har fortsat vores kontrol vedr. brug af timer på Kulsviergården. Det betyder bl.a. at 

når vi hver måned modtager ASGI’s timeforbrug af hallen samt efterfølgende regning – er halleje 

blevet kontrolleret af den enkelte afdelinger. Primært vedr. forbrug i weekender. - Til sidst har vi 

også i HB haft en god dialog med de enkelte afdelinger om, hvad de bruger deres penge på !! – Dette 

har betydet, at vi for første gang, i den tid jeg kan huske – har overholdt budgettet i alle afdelinger 

på nær en enkelt !!! Men Økonomi - Det vil Tina fortælle meget mere om når vi gennemgår det 

revidere regnskab. 

Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så 

det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for at bevare den. For selvfølgelig kan vi også 

mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i idrætsforeningen. 

Vi prøver at tale med skolen og lave enkelte aktiviteter i fællesskab – det er svært at samarbejde 

med skolen – vi taler dog med dem – jeg med leder og lærere – også andre – jeg ved der arbejdes på 



ASGI aktiviteter til skolens årlige sommerfest - dog vil det helt sikkert være noget både skolen og 

ASGI bør arbejde meget mere med…. 

Vi har pudset de gamle bordtennisborde af fra både skole og Kulsviergården, hvilket betyder, at vi nu 

spiller bordtennis ved Badminton og Tennis afdelingen. Det vil de nok selv komme ind på i deres 

beretninger. 

…og så er det jo i denne sæson, at vores NERF arrangementer er blevet mere etableret !! Jeg har 

tidligere forklaret hvad det går ud på.. og skrevet meget om det på nettet – men nu en åbning ca. 

hver måned og KÆMPE SUCCES – ca. 150 børn og voksne der sveder og leger/spiller i små 3 timer !!! 

- Vi har taget børnene væk fra computeren – men fastholdt deres computer leg. Jeg er tidligere ofte 

blevet kontaktet af andre mht. vores rulleskøjtearrangement, men nu er det NERF KAMP 

arrangementerne jeg ofte fortæller om…. Seneste nyt er hjælp til ”Skønne Skævinge” 

I denne sæson er hovedbestyrelsen overgået til en ny mødestruktur, nu holder vi kun 4 møder på et 

år !! Dette fungerer rigtig godt, med et meget stort fremmøde fra de enkelte afdelinger. Udover 

møderne, bliver der kommunikeret via mail.  

Vi har også arrangeret idrætsforedrag i klubhuset og vi har deltaget i samarbejdsmøder med de 

øvrige foreninger i sognet. 

Sidste år blev vores årlige Idrætslejr aflyst !! Det var ikke muligt at finde frivillige voksne til at tage 

med og da vores lejrleder samtidigt meldte fra – valgte vi at aflyse Idrætslejren. 

I år har vi foreløbig 3 voksne ledere og ungdomshjælper – og vi håber der bliver nok tilmeldte til at vi 

kan tage afsted…. Vi har i hvert fald booket Tarm idrætscenter. 

Det var i år, at vores samarbejdspartner Kulsviergården fik ny formand !! Efter mange år med et godt 

samarbejde med tidligere formand, Palle Madsen – var det dejligt at opleve, at samarbejdet med 

den ny formand, Carsten Lynge Nielsen tegner til at blive mindst lige så godt… Det var også i år – at 

Kulsviergården fik en meget stor vandskade !!! Udover renovering i hallen (inkl. fjernelse af vores 

mangeårige boldkasser) betød det desværre også at cafeen var lukket det meste af 

indendørssæsonen. Det betød et meget stort tab af indtægter fra Rulleskøjteafdelingen. 

Kommunikationen med KG under hele renoveringen kunne nok have været bedre !! – Men nu ser vi 

fremad og er glade for, at cafeen er blevet meget pænere med maling af vægge, nyt gulv, gardiner 

etc. Men overall er samarbejdet med Kulsviergården godt – både ved fælles arrangementer (som 

f.eks. Skt.Hans) – men også positiv opbakning ved vores nye initiativer. De 50.000 vi fik i fællesskab 

sidste år skulle jo bruges til en tarzanbane – nu besluttet den kommer til at blive placeret på 

græsplænen foran koldhal. 

Denne sæson været den første uden vores fantastiske Mandagsbankoafdeling. Som de fleste ved, 

var det ikke muligt at finde nogle frivillige der ville tage over og tage ansvar for Mandagsbanko. 

Derfor er det nu den ansvarlige for Fredagsbanko (Ulla), der også gennemfører Mandagsbanko. 

Denne løsning giver på ingen måde det samme overskud som vores gamle Mandagsbanko afdeling 

har genereret år efter år – den giver dog nogle penge til støtteforeningen fremfor alternativet – som 

var slet ingen penge !! - Derudover skal man huske, at Mandag og Fredagsbanko stadig ligger ca. 

350.000 kr. i lokale leje til Kulsviergården. En meget vigtig indtægt for Kulsviergården !! 

Klubhus. Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus….. Det er 

ikke et nemt samarbejde, men det går helt klart bedre end det tidligere har gjort…. Vi er stadig 

meget glade for de flotte renoverede badeforhold vi fik forrige år…. 



Desværre er dialogen Hillerød Cykelklub ikke så god…. Vores plan – tennis bruge lokalerne sammen 

med Cykelklubben – de ønsker dog ikke samarbejde – jeg vil dog fortsætte med at presse på…. 

…og så var det også i denne sæson, at Per & Lillian blev Æresmedlemmer af Alsønderup 

Idrætsforening. De blev tildelt prisen ved Teaterafdelingens generalforsamling… Jeg vil dog lige 

nævne et par brudstykker fra Kulsvierscenens Indstilling: 

Kulsvierscenen ville være meget fattig uden Lillian og Per. Måske ville der ikke være en 

Kulsvierscene. For de stiller altid op, og de går forrest, når der skal arbejdes. De er de første, der 

møder, og de sidste der går, når vi skal øve eller har forestillinger. De bruger endda gerne hele deres 

ellers velfortjente ferie, for at kulisser og rekvisitter kan nå at blive færdige i tide…….. 

….. Deres præstation er mere end fremragende. Den er helt unik. Ingen andre ville ofre så meget tid 

og energi på frivilligt arbejde. Eller – det kan da godt være, at andre ville det, men Lillian og Per gør 

det helt af sig selv og helt uden at klage…… 

…..Vi håber, at de vil fortsætte i Kulsvierscenen og idrætsforeningen i rigtig mange år endnu…… 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge årsberetning. 

Tennis – Margit. Rulleskøjter - Rikke Teater – Den nye formand Susanne Fodbold. Skydning - 

Badminton – Floorball – Christian kan fortælle… Spiller, ikke formand Gymnastik – Den nye formand 

Lise 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste 

år, jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år. 

Det frivillige arbejde er ikke altid let…. Men tusind tak ;-) Jeg vil også gerne takke 

-trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for 

medlemmerne. - tak til udvalget bag LokaltNyt. 

- stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere 

- Birgit og Finn for driften af klubhuset. 

- Kulsviergården for godt samarbejde. 

-Tak til vores sponsorer. 

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI 

Badminton – Jacob 

Der har i den forgangne sæson været et på ungdomsspillere.  

I år har der været satset på spillere i 3 –5. Klasse. I samarbejde med skolen og DGI, har der været 

afholdt "badminton i skolen", hvilket betyder at en DGI uddannet træner, har været med ved 3 

idrætstimer. Badminton i skolen, har været en kæmpe succes, børnene var glade, og det forventes at 

se flere spillere til næste sæson.  

Der har også været afhold Natminton, som er badminton der spilles i mørke, hvor banen er lyst op 

med ultraviolet lys. Der var 35 –40 børn, som alle havde en sjov aften. Der var også mulighed for at 

de voksne kunne prøve at spille. Der blev serveret pizza i løbet af aftenen. Der arbejdes på et 

lignende arragement til næste år, hvor vi vil prøve at kombinere det med andre afdelinger, så flere 

får mulighed for at prøve at dyrke idræt i mørke.  



På børneholdet, har der i den forgange sæson været 24 børn. Dog er antallet faldet efter 

fodboldsæsonen gik igang.  

Næste sæson forventes at have samme gode start.  

På voksenholdet, som træner torsdag aften, der 10 – 16 spillere til hver træning. De hygger sig, og 

der er et godt sammenhold.  

Næste sæson vil der været fokus på kontingent indbetalinger. 

Floorbal – Christian på vegne af Finn 

Floorball træner hver tirsdag aften fra 20 – 22, der kommer fast 10 – 12 spillere. Ambitionsniveauet 

rækker ikke til deltagelse i turneringer, men arbejdsmoralen er høj. I år har der været tilgang af 3 

unge spillere under 14 år. Der har været fokus på kontingent indbetalinger, og alle har i år betalt 

kontingent.  

Fodbold – Nikolai 

Pga. for få tilmeldinger, er seniorholdet lukket.  

Oldboys holdet spiller 8 mands, der er OK med tilslutning, og holdet spiller nu i pulje 1. 

Årg. 05 har spillet indendørs, men med svingende fremmøde. Efter udendørs sæsonen er begyndt 

har der været et større frafald, det er måske sidste sæson for dette hold.  

Årg. 07-08 træner to gange om ugen, mandag og onsdag. Træningen bliver afholdt sammen med 

årg. 09 – 10. Der kommer 16-17 spillere til træning. De spiller 8 mands. 

Holdet har deltaget i mini lm, hvor de vandt sølv. Derudover har holdet været til stævne på Fyn, hvor 

de mødte gode hold som Lyngby mfl. Også dette stævne gav et godt resultat. Deltagelsen til disse 

stævner, har holdet selv finansieret ved forskellige opgaver.  

Holdet planlægger endnu en tur til sommer, hvor de selv forsøger at skaffe penge ved bla. 

indsamling af flasker.  

Holdet har også fået ny holdleder, Henrik Østergaard har overtaget fra Bo. 

Årg. 09 -10 Spiller 5 mands og vandt sidste år rækken. Holdet træner sammen med Ølsted. 

Der har også været afholdt arrangement med overnatning.  

Der har været god opbakning fra forældrene. 

 Årg. 11 – 12 Der har været 8-10 spillere på holdet. Der arbejdes på at få holdet til stævner i denne 

sæson. 

Rulleskøjter - Rikke 

Sidste sæson har været præget af vandskaden på Kulsviergården. Skaden har betyder at cafeteriet 

har måtte holde lukket.  

Denne sæson har ikke været så god som tidligere. I efteråret har fremmødet været lavt. Dog har der 

i efteråret været et større fremmøde, men dog ikke som tidligere år.  



Det svage fremmøde tilskrives bl.a. vandskaden, så har betydet at cafeteriet ikke kunne holde åbent. 

Derudover har der grundet andre arrangementer, været flere aflysninger fra Kulsviergården. Der har 

i år været 15 åbninger med 22 sidste år.  

Der mangler fortsat frivillige medhjælpere til åbningerne.  

I år har afdelingen kunne tilbyde mobilepay, hvilket har gjort administrationen en del lettere.  

Skydning 

Vi har ikke modtaget nogen beretning fra afdelingen, og de er ikke mødt op. 

Teater – Sussanne  

Der har været afholdt generalforsamling for Kulsvierscenen d. 24 April.  

I den forgangne sæson har Kulsvierscenen opført Ronja Røverdatter. Det blev en kæmpe succes med 

ca. 900 solgte billetter, har det været en tredobling i forhold til året før. Succesen skyldes at det at 

stykket har henvendt sig til børnefamilier.  

Der er også lagt arbejde i at finde en forestilling til den kommende sæson. Valget er faldet på Hodja 

fra Pjort. Forberedelserne starter allerede den kommende søndag.  

Der mangler fortsat frivillige til den kommende sæson. Der arbejdes allerede på at finde frivillige.  

Der har været frafald i bestyrelsen, men under generalforsamlingen blev alle poster besat. 

Tennis – Margit  

Der har i år været forsøg med at spille bordtennis udenfor sæsonen.  

Der har også været afholdt skumtennis i år, men uden succes, alt for få deltagere.  

Tennis afdelingen, har i samarbejde med Hillerød kommune sørget for at vandingsanlægget på 

tennisbanerne er blevet repareret. Derudover er taget over terrassen ved klubhuset ligeledes blevet 

udskiftet 

Sæsonen blev indledt med en standerhejsning. Til trods for reklame på bla. Sociale medier, var 

opbakningen meget lille, kun 18 spillere deltog. Pt. Er der kun 30 medlemmer mod 60 sidste år. 

Tendensen er at flere ældre spillere falder fra. 

Hver tirsdag eftermiddag træner 8 spillere fra børnehold, det ser ud til de hygger sig.  

Ålholm skolen har også fået lov at bruge banen, hvilket vi håber kan være med til at skaffe nye 

medlemmer.  

For at gøre opmærksom på tennis i Alsønderup, deltager afdelingen i Skolens sommerfest, således 

børnene kan se hvad tennis går ud på, og måske får lyst til selv at starte.  

Gymnastik – Lise  

Gymnastikafdeligen holdte generalforsamling d. 5. Maj, her blev der valgt flere nye 

bestyrelsesmedlemmer ind.  

 



Der har i år været 283 medlemmer i gymnastikafdelingen. Fordelt på følgende hold: 

• Mor/far - barn hold 

•  Spring 1 2 3 

• Dansehold  

• Voksenhold - m/k, zumba, gymfit 

Der er i år 10 instruktører og 10 hjælpetrænerne.  

Gymnastik afdeligen har været på inspirationskursus hos DGI.  

Ca. Havldelen af alle medlemmerne er lokale, mens den anden halvdel kommer "ude fra", det 

betyder at vi faktisk har noget at tilbyde, men også at vi er afhængige medlemmer som ikke er 

lokale.  

Der er i år oprettet et hold for overvægtige børn i aldrenen 7 – 12 år.  

Der har i år været afholdt fællesdag for instruktører og hjæltrænere, hvor der blev udvekslet 

erfaringer .  

Juleafslutning for børneholdet, hvor alle børn hyggede sig.  

Sidst men ikke mindst har der været afhold gymnastik opvisning i Kulsviergården med gæster fra HGI 

tripple team. Årets opvisning var en kæmpe succes.  Der var over 300 betalende gæster og samlet 

var der 450 – 500 mennesker samlet. Det betyder at årets opvisning var den største opvisning der 

har været afhold.  

Planlægningen af næste sæson er gået i gang. ' 

Der mangler instruktører til mor/far - bar hold. Hvis ikke der kommer en instruktør kan holdet ikke 

oprettes.  

Der vil også være fokus på at søge penge til nye redskaber.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Tina Folkmann. Det var Tinas første år som kasserer i 

hovedbestyrelsen. Tina har haft fokus på at få ryddet i forskellige konti. Derudover har der også 

været fokus på afdelingernes udgifter, hvilket betyder at alle afdelinger på nær floorball har 

overholdt budget.  

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.  

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive 

medlemmer 



Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 10 kr. til passive medlemmer. (passive 

medlemmer er primært Banko folk) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Christian og Pia er på valg og genopstiller. De blev valgt.  

 

Valg af bestyrelsessuppleant: 

Der var ingen opstillede. HB ønsker bemyndigelse til at finde en ny. 

  

Valg af revisor: 

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.  

  

Valg af revisorsuppleant: 

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt. 

  

Valg af fanebærer 

Der findes ingen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny.   

 

Valg af fanebærersuppleant: 

Der findes ingen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny.   

7. Eventuelt 

Formanden informerer at der i år har været indstillinger til følgende pokaler: 

Aktivpokalen: 

Kulsvierscenen indstiller Lisbeth Schmidt til modtager af Aktivpokalen.  

Lisbeth har rigtig mange kasketter:  

Hun har en kasket, hvor der står koordinator på – I hele forløbet med Ronja Røverdatter har Lisbeth 

været det vigtige bindeled mellem instruktøren og de forskellige aktører både på og bag scenen. Den 

rolle har Lisbeth udfyldt med meget stort engagement. Det har ikke altid været nemt og har tæret på 

kræfterne, men Lisbeth er ikke den, der giver op. Der har også været gnidninger undervejs, for 

Lisbeth er typen, som gerne vil have alting klar i god tid, mens andre tager den meget mere med ro. 

Og Lisbeth er ikke den, der pakker sine meninger ind.  

En anden kasket står der sanginstruktør på. Det arbejde påtog hun sig sammen med Helle Berg, og 

også her blev der lagt rigtig mange timer både til forberedelse og til øvetimerne på Kulsviergården. 

Og hun havde flødeboller med til børnene, når de havde gjort en ekstra indsats for at lære deres 

sange.  



Den tredje kasket står der sponsorjæger på – Lisbeth gjorde en meget stor indsats for at skaffe 

sponsorer, så vi kunne få råd til at spille Ronja Røverdatter.  

Den fjerde kasket er billetsælgerens – ingen, som hun mødte på sin vej, slap for at høre om Ronja 

Røverdatter, og ingen fik lov til at slippe, før de havde lovet at købe billetter, eller hun havde hjulpet 

dem med at bestille.  

Kasket nr. 5 står der Indpisker på – ingen får lov til at sidde og hænge, når Lisbeth er i rummet. Nogle 

vil nok omfatte hende som en slags Mutter Skrap, for tingene bliver ikke pakket ind, men hun 

brænder så meget for projektet og har helt klare og tydelige forventninger om, at det gør alle andre 

så også.  

Kasket nr. 6 er bestyrelsesmedlemmet – Lisbeth er kasserer, men udover det påtager hun sig rigtig 

mange opgaver, og følger alle opgaver helt til dørs. Sørger også gerne for, at andre også påtager sig 

opgaver og ansvar. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at uden Lisbeths store arbejdsindsats 

ville mange opgaver ikke blive løst eller kun blive løst halvt. Bestyrelsen har af flere årsager været 

ramt på bemandingen, men så har Lisbeth bare løftet ekstra.  

Når Lisbeth påtager sig en opgave, så bliver den løst. Og løst hurtigt. Det er ikke usædvanligt at man 

får en besked kl. 6.00 om morgenen med løsningen eller med opklarende spørgsmål. Lisbeths hjerte 

banker for Kulsvierscenen døgnet rundt. Men det banker også rigtig meget for andre mennesker. 

Hun er meget opmærksom på, om alle har det godt. Intet undslipper Lisbeths radar.  

Kulsvierscenen ønsker derfor, at Lisbeth bliver belønnet med Aktivpokalen som en tak for hendes 

kæmpestore indsats for Kulsvierscenen.  

Foreningslederprisen: 

Rulleskøjteafdelingen ønsker at indstille Søren Kodal til Foreningslederprisen.  

Søren Kodal har om nogen, været med til at drive Rulleskøjteafdelingen de sidste mange mange år…. 

Søren tager utrolig mange vagter, Søren repræsenterer Alsønderup Rulleskøjteafdeling ved diverse 

eksterne arrangementer (møder med Dansk Rulleskøjteunion), Søren tænker altid ”Rul” og tager 

mange gode initiativer…. F.eks. indkøb af nye skøjter, sikkerhedsudstyr, hjelme ….  

Søren tager vagter både på gulvet og i cafeteriet…. Og er også mand for at arrangere konkurrencer 

og sørge for musik….  

Kort sagt – Søren er uundværlig for Rulleskøjteafdelingen og vi håber han fortsætter i afdelingen de 

næste mange år….  

 

Idrætslederprisen: 

Gymnastikbestyrelsen vil gerne indstille Lene Høier der pt. underviser i Zumba til idrætslederprisen. 

Lene har gennem mange år ydet en flot og uundværlig indsats i foreningen som fitness instruktør.  

Lene giver den max gas i undervisningen og udstråler en smittende energi som sammen med fed 

musik giver alle lyst til at bevæge sig. Der ligger mange timers forberedelse forud for hendes træning 

som omfatter både zumbadansen og puls/styrketræning. Hun går op i at variere og tilpasse 

undervisningen, så det altid er sjovt at træne med hende. Hun følger med i faget og afprøver hele 

tiden nye ting. Altid godt humør - også selvom hun ofte har haft en lang arbejdsdag forinden.  



Ud over selve træningen hygger Lene også rigtig meget omkring sine dansere med f.eks. små sunde 

forfriskninger efter træning, walk-and-talk arrangementer, hyggelig juleafslutning og tapas aftener. 

Alt det ekstra, som er med til at binde medlemmerne sammen og viser at fitness i foreningsregi er 

noget andet og mere end fitness i et center.  

Lene gør desuden en stor indsats for at hverve flere medlemmer til sit hold. Samtidig er hun en god 

sparingspart til bestyrelsen, hvor hun kommer med mange gode og kreative ideer og påtager sig at 

føre dem ud i livet. Lene er sjov og spændende at arbejde sammen med, fordi hun giver energi og er 

med på at "vi skal lave noget sjovt og fedt sammen". Hvis man kommer med en ide til Lene siger hun 

aldrig nej, men ja selvfølgelig og så kan vi også lige...  

I år har Lene også ydet en ekstra indsats ved at lære alle børnene en sej og energifyldt fællesdans til 

vores Forårsopvisning, hvilket har betydet en masse ekstra arbejde men også et flot resultat. 

 

Spørgsmål fra salen. 

• Der blev spurgt ind til status for støtteforeningen, Tina gav en kort status.  

• Der blev spurgt ind til resultat på banko + Byfest, vi havde endnu ikke en status fra disse.  

• Linda fortalte at hun vil koordinere ASGI ansøgninger til DGIs puljer, således alle afdelinger 

kan få glæde af disse puljer.  

• Der blev opfordret til næste år at fremlægge regnskab for støtteforeningen. HB sætte det på 

dagsordenen til næste år.  

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

05. Juni 2018  

Christian Bruun Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


