
 

 

 

 

 

 

 

Referat 
 

Hovedbestyrelsesmøde + julefrokost med afdelingerne 
torsdag den 29. november 2018 kl. 18 

hos Peter på Lyngbakken 1 
 

Tilstede: Peter Windum (HB), Margit Hjort Enevoldsen (Tennis), Rikke Jensbøl 
(Rulleskøjter), Lise Lausten Frederiksen (Gymnastik), Jacob Bertelsen 
(Badminton), Pia Rugh Andersen (HB), Helle Berg (Teater), Finn Jakobsen 
(Floorball), Rasmus Olesen (Rengøring i klubhus) og Tina Folkmann (HB). 
 
Afbud: Nicolaj Lyng Madsen (Fodbold), Niels Olsson (Skytteafd.), Christian Bruun 
Jensen (HB) 
 
 
Dagorden  
 
Punkt 1.   Velkommen ved Peter 
 
Punkt 2.   Gennemgang af referat fra mødet den 5/9-18 

 
Punkt 3.   Status fra afdelinger 
 
Punkt 4.   Status fra 

- Formand v/Peter 
- Næstformand v/Pia 
- Sekretær v/Christian 
- Kasserer v/Tina 

 
Punkt 5.   Status fra Diverse udvalg 
 
Punkt 6. Status på ansøgninger til fonde 
 
Punkt 7.  Nye tiltag i ASGI 
 
Punkt 8.  Eventuelt 



  
1. Velkommen ved Peter 

Peter bød velkommen. Dejligt med den store tilslutning til mødet.  
Peter bød velkommen til Rasmus, som er vores nye rengøring i klubhuset. 
 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde den 5/9-19 
Tina sagde, at referatet kommer alt for sent ud. Hvis vi skal kunne bruge 
referatet til noget, så skal referatet ud senest 14 dage efter mødet. Alle 
var enige. Peter snakker med Christian om det. 
 
Kort gennemgang – der er punkter, som bliver gennemgået på dagsorden i 
dag. 
 

 
3. Orientering fra afdelingerne og udvalg 

Teater 
Man er i fuld gang med at øve. Man kan nu købe billetter på Billetten.dk. 
Første forestilling er den 19. januar 2019. 
Man har lavet en aftale med Niels på Kulsviergården vedr. forplejning inden 
forestillingen.  
Til premieren vil der være spisning og hygge efter forestillingen. Maden 
kommer udefra. 
 
Tennis 
Udendørs tennis er sluttet for i år. Derimod kan man spille bordtennis i 
klubhuset. Man kan booke lørdage og søndage. Der hænger opslag i 
klubhuset. Der er 1 hold tilmeldt. 
Margit har planer om, at bordtennis bliver en underafdeling til Tennis. 
 
Rulleskøjteafd. 
Rulleskøjteafdelingen har haft mange besøgene, og har allerede fået de 
indtægter ind, som de har budgettet med. Der er mange fødselsdage. 
Rikke skal have tastet medlemmerne ind i Conventus. 
Der er stadig meget svært ved at få hjælpere på. 
Pia Jensen har meddelt, at hun vil stoppe efter denne sæson.  
 
Floorball 
De er ca. 10 spiller. Det er sjovt og de hygger sig. 
Prøver at få flere med. 
 
Fodbold 
Nikolaj har sendt en mail: Der har ikke været ændringer på antallet af 
hold. Til gengæld ser det ikke helt godt ud nede på kulsviergården, hvor 
der allerede er store plamager efter fugt i både cafeteriet og i 
omklædningsrummet længst mod hallen. Dette er blevet sendt til Betty på 
Kulsviergården. 
 
 



 
Gymnastik 
Der er masser af børn. 
 
Funtastic Fitnastic stopper. Det har været et motionstilbud tilrettet 
overvægtige børn fra ca. 2. – 6. klasse. Tanja havde ellers planer om at lave 
et hold, hvor man kunne spille forskellige boldspil, men det bliver ikke til 
noget. Lise synes, at det kunne være sjovt at lave et sådan et hold, men vi 
mangler en træner. 
 
Puls-styrke holdet har været en succes. Der er 28 tilmeldte. De træner i 
koldhallen. Det er begyndt at være lidt koldt nu. Der er en hel hundehår i 
koldhallen, men der har ikke været klager på det. 
Lise prøver at få holdet til at fortsætte til januar, hvis de kan være der for 
”lopperne”.  
Der er juleafslutning for alle børnehold den 13. december 2018. 
 
Badminton 
Det er lidt svært ved at få børnetræningen til at fungere. Men Jakob og 
Nanna kæmper videre. Der er fælles træning mellem 17.00-18.30 on 
onsdagen. 
De har fået hjælp af Berit, som hjælper med at træne børnene. 
 
Voksen badminton er der stor tilslutning til. Man behøver ikke en makker, 
men møder bare op og spiller med hinanden. 
 
NERF 
Det er fortsat en stor succes. Den næste gang er den 9. december. 
 
Skytterne 
Intet hørt 

 
 

4. Status fra 
Formand 
Har sine meddelelser under punkt 5 og 6 

 
Næstformand 
Har endelig fået kontakt med en fra kommunen vedr. overnatning. Afventer 
nu svar. 

 
Sekretær 
Christian var ikke til stede 

 
Kasserer 
Tina fremviste status på regnskabet. Det ser fint ud. Gymnastikken skal ud 
og købe nogle redskaber. 

 
 



 
5. Status fra diverse udvalg 

Klubhus 
Peter og Tina har lavet en aftale med Rasmus vedr. rengøring af klubhuset. 
Opgaven vedr. booking af klubhuset og nøgler ligger i HB. Peter vil lave et 
udkast på en kalender, hvor vi kan gå ind og booke klubhuset online. 
Rasmus har så mulighed for at se, hvem og hvornår der er booket. 
Indtil Peter får dette lavet, kan man booke klubhuset via Margit. På mail: 
margit.tulstrup@gmail.com eller på mobiltelefon: 4047 3780. 
 
Man kan kontakte Rasmus, hvis der problemer med rengøring eller hvis der 
mangler noget. Rasmus har mobiltelefon: 9152 5450. 
 
Kulsviergården 
Der er kommet bænke i hallen fra skolen. Det er man glade for. 
 
Nøgler til Klubhuset og Kulsviergården 
Der er blevet lavet nøgler til cykelklubben og Tina har overtaget nøglerne 
til Klubhuset fra Birgit. 
 
Pia har sørget for at der er skabe og nøgler til de afdelinger, som bruger 
hallen på Kulsviergården. 
 
Tina pointerede, at vi ikke har styr på vores nøgler. Vi skal have et overblik 
over, hvem der har nøgler til både Kulsviergården og Klubhuset. 
 
Tina har overtaget nøgler og oversigt fra Birgit vedr. Klubhuset. Mange af 
dem, som har nøgle, er ikke medlemmer mere.  
 
Der blev diskuteret, hvad vi gør. Det bliver svært at få nøglerne retur. 
Det blev besluttet at vi får et tilbud på, hvad det koster at få lavet låsene 
om og en nøgleboks med kode. Pia og Tina kontakter 2 firmaer for at få et 
tilbud. 
 
Tina undersøger med Betty på Kulsviergården, om hun har en oversigt over, 
hvem som har nøgler. 
 
Idrætslejr 
Der blev diskuteret, om vi skulle ligge idrætslejren på et andet tidspunkt. 
Det er svært at få hjælpere. Det ligger også samtidig med FDF sommerlejr. 
Mange fortræk at Idrætslejren blev liggende i starten af sommerferien. 
Det vigtigste lige nu, er finde en kontaktperson, som tager sig af alt det 
praktiske. Booke i Tarm og transport m.v. Der var ingen, som var 
interesseret. Alle vil spørge rundt, og så bliver vi nødt til at søge efter en 
på Facebook. 
Men hvis vi ikke finder en, så må vi aflyse og måske overveje, at vi 
fremover kun afholder Idrætslejr hver anden år. 
 
 

mailto:margit.tulstrup@gmail.com


 
 
IT/hjemmeside 
Vores hjemmeside har været nede. Hjemmesiden er blevet opdateret, og 
Peter skulle ind opdatere noget. Der bliver en opdatering igen i december. 
Peter skal nok være obs. på det. 
 
Vedr. vores Facebook vil Lise og Margit gerne være administrator. 
 
 
Banko 
Peter har modtaget et regnskab fra Kulsviergården, som er sendt videre til 
Tina. 
 
Lokalt Nyt 
ASGI plejer at have en med i redaktørgruppen. Peter sidder der som 
redaktør. Pia har haft jobbet som udbringer af præmier vedr. ”gæt 5 fejl”. 
Den opgave forsvinder i det nye år 
Der er behov for at have en person, som sender reminder ud til alle 
afdelingerne med deadline m.v.  
Der var ingen, som meldte sig, så Pia vil gå inde i dette arbejde. 
 
Peter kunne desuden fortælle, at redaktørgruppen påtænker at Lokalt Nyt 
kun skal udkomme 4 gange om året. 
Det blev diskuteret. Vi synes, at det gør det mere besværligt at få alle 
vores arrangementer med i bladet, så vi kan bruge det til noget. 
Vi kom med 4 ønskede datoer, hvor bladet skal udkomme: 
1. marts 
15. maj 
15. august 
1. december 
 
Lokalrådet 
Der har været generalforsamling. Lokalrådet har fået nye medlemmer og 
fortsætter. 
 
Alsønderup Fester 
Der er ringemøde den tirsdag den 22. januar 2019 kl. 17 på Kulsviergården, 

og det er vigtigt at vi bakker op om arbejdet med Alsønderup Fester. 
 
Mange har det svært ved at ringe til folk.  
Margit vil gerne kontakte sin egen afdeling, da dem kender hun. Hun vil 
ikke møde op til ringemødet. 
 
Lise kunne godt tænke sig, at når man sender en mail ud om ringemødet, at 
man forklarer lidt om, hvad det går ud på, så man har mulighed for at 
sende mailen videre i sin afdeling. 
Dette skal tages op med bestyrelsen i Alsønderup Fester. 
 



Sammen er vi mere 
Der er igen blevet afholdt et arrangement, hvor Føtex har været sponsor. 
Der kom 100 mennesker.  Der er planer om at afholde endnu et 
arrangement i det nye år. 
 
Besøg hos Skytterne 
HB har været på besøg hos Skytterne i deres lokaler nedenunder den gamle 
skole. Der blev talt om deres planer om fremtiden. 
Christian har lavet noget reklame for skytterne i Lokalt Nyt, så de måske 
kunne få nogle flere medlemmer. 
 
Happy Days 
Tina har i mange måneder holdt møder med de forskellige foreninger, for at 
finde ud af, hvad vi går og laver og om vi kunne finde noget, som vi kan 
samarbejde om. Der er så blevet besluttet at lave et arrangement, som 
bliver afholdt den 25., 26. og 27. januar. Formålet er, at de forskellige 
foreninger skal gøre reklame for sig selv og samtidig vise at vi kan 
samarbejde på tværs.  
Der bliver afholdt Natminton om fredagen. Hele lørdagen er der fuld 
program af: indvielse af tarzanbanen, gratis morgenmad, gymnastik, 
rulleskøjte, FDF, korsang, forskellige foreninger kommer og står og 
fortæller om deres forening. Cafeteriet har åben og der er mulighed for at 
købe kaffe, kage, sodavand og slik m.v. 
Vi prøver at få lavet noget fællesspisning. 
Der vil være NERF om søndagen samt der vil være bordtennis i Klubhuset 
med gratis morgenmad 
 
Tina vil rigtig gerne have noget boldspil med. Finn undersøger det. Fodbold 
er også blevet spurgt, men har ikke hørt fra dem. 
 
Cykelklubbens lokaler i klubhuset 
Margit har været til møde med kommunen og formand fra cykelklubben Erik 
Larsen for at tale om den fremtidige benyttelse af klubhuset. Erik Larsen 
kunne slet ikke se nogen grund til vi IKKE skal kunne komme ind i deres 
lokaler, og vi har nu fået nøgler til lokalerne.  
 
Erik Larsen har lovet, at de vil rydde op. Når de har gjort det, så skal vi 
have gjort rent i lokalerne, så vi kan bruge lokalerne. 
 
Vi kan se på lokalerne på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Møde med den nye pedel på Kulsviergården 
Pia arrangerer et møde med den nye pedel i januar 2019 sammen med de 
afdelinger, som bruger hallen. 
 
 
 
 



Dataforordningen 
Christian har sendt materiale ud fra DGI vedr. dataforordningen og at vi skal 
finde en ansvarlig til dette. 
Tina forstår ikke denne mail. Hun mener, at der for længe siden var blevet 
besluttet, at Christian skulle have ansvaret for dette og udfylde disse. 
Samtidig få det lagt på hjemmesiden ved hjælp af Peter. 
Tina mener, at denne opgave ligger i HB. 
Tina har for længe siden sendt info om, hvordan det foregår i Conventus.  
Hun har i dag sendt en databehandleraftale med Conventus, som Christian 
har efterspurgt. 
HB må drøfte på deres møde i januar, hvordan de kommer videre i denne 
sag. 
 

6. Status på ansøgninger til fonde 
Tina har søgt midler for Teater til lamper samt Fodbold til bander. Vi har 
desværre fået afslag. Vi prøver igen til næste år. 
 

7. Nye tiltag i ASGI 
Fremtidige ASGI HB-møder – form og gennemførelse 
Vi skal have evalueret på vores møder. 
 
Tina udtrykte utilfredshed over gennemførelse af møderne. For det første 
kommer referaterne alt for sent ud. Vi kan ikke nå og handle på dem – især 
for dem, som ikke har været med til mødet. Og referaterne er ikke blevet 
lagt på hjemmesiden, som Christian og Peter skulle gøre i fællesskab. 
Og så synes hun, at der bliver sagsbehandlet alt for meget på møderne. 
Mange ting synes hun ligger hos HB, som skal vurdere og tage beslutninger, 
inden de møder med afdelingerne. Vi skal ikke bare lægge opgaver ud til 
afdelingerne. De har rigeligt at se til med at få deres egen afdeling til at 
køre, og det er HB`s opgave at bakke op og hjælpe dem – ikke give dem 
flere opgaver.  
Tina overvejer at stoppe efter denne sæson, hvis vi ikke får mere styr på 
vores ting. 
 
Det blev diskuteret. Folk har travlt i det daglige og svært ved at løse de 
opgaver som ligger. Vi skal have flere hænder for at løse opgaverne. 
Jakob vil lave et forslag til et opslag vedr. manglende hænder, som kan 
sættes på Facebook og i Lokalt Nyt. 
 
Desuden blev det besluttet, at HB booker et møde, hvor de får diskuteret 
opgaver, og hvordan de kommer videre. 
 

8. Eventuelt 
Mad og drikke på næste møde 
Næste møde er den 27. februar 2019 
Tina sørger for mad og drikke. 
 

05.12.2018 
Tina Folkmann 


