
ASGI Hovedbestyrelsesmøde :: Referat 
Onsdag den 5 September 2018 - kl: 18.00 – 19.30, ASGI klubhus på Baunevej. 
 
Deltagere: 
HB: Pia Rugh Andersen, Tina Folkmann, Christian Bruun Jensen og Peter Windum (referat) 
Skydning: Afbud  Gymnastik: Lise Frederiksen 
Teater: Helle   Floorball: Afbud 
Badminton: Afbud  Tennis: Margit Hjort Enevoldsen 
Rulleskøjteløb: Rikke Jensbøl Fodbold: Afbud 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkommen /Peter 
Velkomst v. Peter, som takkede for opmærksomheden ved hans fødselsdag  
 
2. Gennemgang af referat fra forrige møde inkl. aktioner /Peter 

- Bander på Kulsviergården bør repareres, samtidig forsøger vi at søge midler til nye bander.  
- Mulighed for overnatning i klubhuset – intet nyt, Pia fortsætter arbejdet med at opnå tilladelse 
- Christian og Peter laver overdragelse for upload af referater til hjemmesiden – er ikke blevet udført 
- Vi forsøger at få opstillet bænke i hallen på kulsviergården 

 
3. Kort status fra afdelinger 

Teater:  
Søndag d. 2 september, var første øve gang. Årets forestilling bliver Hodja fra Pjort med Premiere i Januar. Der 
mangler pt. En sufflør samt ”fyld” på scenen. 
 

Tennis:  
- Senior: Folk falder fra, mens meget få kommer til 
- Børn: Pt. 8-10 stykker som kommer og træner, de hygger sig, samtidig med de udvikler sig. 

 
Margit havde tænkt på en ny ide for at holde spillerne motiveret over vinteren. Der ønskes mulighed for at spille 
bordtennis over vinteren. Der var enighed om at dette selvfølgelig skulle prøves, og flere muligheder for udlevering 
af nøgler blev drøftet.  
 
Margit meddelte at problemstillingen med de unge der ”keder” sig, indtil videre af resulteret i at der arrangeres en 
fællesspisning under navnet ”Sammen er vi mere - Mød dit lokalsamfund” som afholde 19 november  
 
Derudover har Margit været i dialog med kommunen og Hillerød Cykelklub, med henblik på at ASGI og Hillerød 
kan bruge alle lokaler i klubhuset. Begge parter er åbne for løsningen.  
 

Floorball:  
Der mangler fortsat betaling fra flere medlemmer, Christian rykker de sidste spillere for betaling.  
 

Rulleskøjter: 
Sæsonen starter efter efterårsferien. Peter nævner at han har fået forespørgsler om afholdelse af fødselsdag. 
 

Fodbold:  
Intet nyt 
 

Gymnastik: 
Der er i denne sæson 13 hold, 28 trænere og hjælpetrænere.  
 
I denne sæson er der ikke gymfit og mor-far-barn hold, da der ikke er instruktører.  
 
Tumlehold 1-2:  
25 medlemmer på hver hold.  
 
Spring 1-2:  
25  medlemmer på hvert hold. 



 
Spring 3:  
Pt er der 12 tilmeldte, vi håber der kommer flere tilmeldinger 
 
Puls/styrke:  
Som noget nyt prøver vi at afholde puls og styrke i koldhallen. Holdet er primært henvendt til forældre til deltagere 
der venter på børnene som går på springholdet. 
 
Dans 1.-3. klasse:  
3 tilmeldte  
 
Dans 4-7 klasse:  
8 tilmeldte 
 
M/K:  
Der er ikke kommet så mange tilmeldinger 
 

Funtastic Fitnastic:  

Vi forsøger at afholde dette hold primært henvendt til  overvægtige børn fra ca. 2. – 6. klasse 

 

Skydning:  

Hovedbestyrelsen ønsker at afholde møde med skytteforeningen, med henblik på at tale fremtid og hvordan vi kan 

hjælpe med at skaffe flere medlemmer til foreningen.  

 

Badminton:  

 

NERF:  

Opstart søndag d. 9. Har fået tilskud fra DGI på 20.000 kr. til indkøb af NERF Rival geværer. Med de nye geværer er der 

mulighed for at afholde eksempelvis polterabend, hvor banen lejes på timebasis.  

 

 

 
4. Status fra  
 
Formand v/ Peter: 
Vi skal have fundet afløse for Birgit og Finn, processen er allerede startet. 
 
Kasserer v/ Tina:  
Idrætslejren havde 10 tilmeldinger.  
Der er kommet en ny pedel på Kulsviergården, Dan. Bestyrelsen ønsker et statusmøde med Dan efter første 
måned. 
 
Næstformand v/Pia:  
Arbejder på overnatning 
 
Sekretær v/Christian:  
 
 
5. Status fra diverse udvalg 
Kulsviergården:  
- Der er givet byggetilladelse til opførelse af Tarzan banen.  
- Der er kommet ny pedel på Kulsviergården, Dan.  
- Der afholdes generalforsamling for Banko d. 19 september, ASGI stiller med en repræsentant.  
 
Det er blevet undersøgt om det er muligt at sætte hængelåse på skabene i redskabsrummet på Kulsviergården, 
således det er nemmere at udskifte låsen ved bortkomst af nøgler. – Pia følger op på denne. 
 



7. Nye tiltag i ASGI - Diverse indkomne forslag 
Fællesmøde ang. ”Alsønderup By Night” – Tina er tovholder på denne. 
 
Natminton – Der blev drøftet flere muligheder for at udvide dette, således flere af foreningens medlemmer kan få 
glæde af dette tilbud, evt. kan det kombineres med ”Alsønderup By Night” 
 
8. Person data forordnignen 
Christian laver udkast til orientering på hjemmeside 
 
 
 
8. Eventuelt inkl. mad og drikke på næste møde. 
Borgerforeningen arbejder på at lave en delt kalenderfunktion, så diverse arrangementer, kan placeres under 
hensyntagen til byen øvrige foreninger. 
 
Næste møde afholdes d. 29/11 hos Peter. 
 


