
ASGI Hovedbestyrelsesmøde: referat. 

Onsdag den 27.02.2019 i klubhuset kl. 18. 

Deltagere: 

HB: Pia Rugh Andersen, Tina Folkmann, Christian Bruun Jensen. Afbud fra Peter Windum 

Gymnastik: Lise. Teater: Helle. Fodbold: Nicolaj. Rulleskøjter: Rikke. Tennis: Margit (referent). 

Afbud fra: skydning, badminton, floorball. 

Dagsorden: 

Velkommen ved Pia. 

1. Status fra afdelingerne: 

Teater: Teaterafdelingen er færdig med forestillingerne. Alt gik godt, der har været mange 

børn som tilskuer. Der har været omkring 560 tilskuer fordelt over forestillingerne. Lidt 

færre end sidste år. 

Tennis: Der er planlagt standerhejsning søndag den 28. april med let morgenmad og 

afsluttende pølser på den nye gas grill. I løbet af sommeren vil der blive afholdt åbent hus,  

er der stemning, også en sommerfest. For tiden bliver der arbejdet på, at finde en træner 

til juniorerne. Bestyrelsen har besluttet, at sende nogle af de trofaste juniores på 

tennisskole i håb om, at der på sigt bliver ”født” en ny træner. I samråd med Tina vil Margit 

indkøbe to nye borde/bænke og kapilækasser. Bordtennis holdet er blevet lidt større i år. 

Når booking systemet er færdig vil der blive mulighed for at tegne et medlemskab, som en 

del af tennisafdelingen. 

Rulleskøjter: Der har været to aflysninger i vinter. Det er rigtig svært at få hjælpere. Rigtig 

dejligt cafeteriaet er åbent igen, specielt når der bliver afholdt fødselsdage. Pia Jensen 

stopper, p.t. er der ingen afløsere. Måske kunne man dele de opgaver ud som Pia har 

varetaget. Pia A. og Rikke holder hånd i hanke med udfordringen. Der vil blive indkøbt nye 

rulleskøjter og trøjer. 

Floorball: Der er kommet et par nye medlemmer i forbindelse med Happy days. 

Fodbold: Der er de samme hold som har været de sidste åringer. De to ungdomshold 

træner sammen. Holdene tager jævnligt til stævninger. 13. og 14. April samler holdene 

flasker ind i området plus afdelingen hygger med forskellige aktiviteter. Måske sluttes 

dagen med at sove i klubhuset. 

Gymnastik: Der har været lidt frafald hos de voksne gymnasiaster. Juleafslutningen gik 

godt. Den 7. april er der planlagt opvisning. Nogle af de unge som tidligere har hjulpet til 

stopper i år, to mænd har tilbudt at hjælpe til. Afd. Diskuterer hvad et resterende beløb 



skal bruges til, de kan ikke blive enige. I år har der været 28 personer i afd. Enten som en 

del af bestyrelsen eller på hjælperholdet.  

Skydning: Intet nyt. 

Badminton: Intet nyt. 

Nerf: Der er planlagt 3 datoer, er meldt ud på facebook. Peter har søgt et nyt legat og har 

fået kr. 19.000. 

2. Status fra Pia: 

• Der er ved at være styr på nøglerne til skabene på Kulsviregaarden.  

• Der er kommet svar fra kommunen ang. overnatning i klubhuset. Ja der må gerne 

overnattes i klubhuset, hvis Frederiksborg brand og redning har givet tilsagn. Dette 

skal søges hver gang, Der findes en formular på deres hjemmeside. Den afdeling, 

som ønsker overnatning, sørger selv for at søge. 

• H.B. har holdt et møde på baggrund af en mail Tina har sendt ud til H.B. Tina har 

følt sig en del alene. Pia melder ud, at hun ikke brænder for opgaverne i 

hovedbestyrelsen. Christian kan ikke overskue de arbejdsopgaver der følger med 

samtidig med, han har job og barn. Begge sidder tiden ud og vil så ikke stille op 

igen. Peter har meldt ud, at han har haft div. udfordringer både privat og på job Han 

er godt klar over, at han ikke har været så meget ”til stede”. Vi får en snak om, at 

det er vigtigt at vi alle melder ud, hvis vi kommer ind i en ”dårlig periode” og beder 

om hjælp. 

• Pia har talt med den nye pedel på Kulsviregaarden. Vi tror han kommer med til 

evalueringsmødet på Kulsviregaarden og hermed kan nogen af os, få hilst på ham. 

• Niels har spurgt, om han må få et bordtennisbord, bordet skal bruges når der er div. 

arrangementer på gaarden. Badminton afdelingen har et stående de ikke bruger, 

det vil bordtennisafd. gerne have over i klubhuset. Niels må gerne få et af de ældre 

borde, som nu står i klubhuset. Pia vil tale med Niels og melde tilbage til Margit. 

3. Christian:      

• Vil sende et dokument rundt til alle, omhandlende datahåndtering. Bliver det 

godkendt bliver det sat på ASGI hjemmeside. 

4. Tina:   

• Happy days var gode dage, der kom mange. Den 25. marts bliver der holdt 

evalueringsmøde.  

• Økonomien ser fornuftig ud, alle holder bugtet. 

• Der er sat penge af til en nøgleløsning. Der overvejes en løsning med et kode 

system, koden kan så skiftes med jævne mellemrum. 

• Idrætslejeren bliver måske ikke til noget i år. Der er flere forhindringer. Der 

mangler voksne hjælpere – Klubben på skolen har planlagt en aktivitet 

strækkende over 3 – 4 dage i samme uge – der er en spejderlejer i samme uge. 



Det er de samme børn vi retter os imod. Måske skal vi beslutte kun at tage af 

sted hvert andet år, eller tage af sted på et andet tidspunkt. 

• Kommunen dækker ikke hele hal- lejen. Måske skal afdelingerne betale lidt mere, 

idet det er dem der får indtægterne. Ellers skal beløbet trækkes fra 

støtteforeningen. 

• Buget godkendt. 

• Klubhusbooking er under udarbejdning af Tina. 

5. Ole Caspersen:      

Kom på besøg og fortalte om Nationalparken. Ole vil gene have nye ideer til 

forskønnelse af Nationalparken inden udgangen af april. Ole vil sammenkalde alle 

aktive grupper i Alsønderup til et møde på skolen. Har vi et forslag inden da, vil Ole 

gerne høre om det. Se venligst vedhæftede fil både med skema til nationalparken og 

Oles mail. Ole pointere at er overskriften: Sundhed – læring – trække andre 

mennesker til området, er vi godt på vej. Vi taler lidt løst og fast, alle er enige om at 

en gang og cykelsti til Gribskov vil være dejligt. Tulstrup er ikke med i Nationalparken, 

vi talte dog om, det kunne være en ide når grusgrave ikke bliver brugt mere, at få 

den omdannet til noget rekreativt.  

6. Hjemmeside: Peter og Brian arbejder videre. 

7. Bank: Intet nyt, Tina har fået styr på div. konti. 

8. Lokalrådet: Intet nyt. 

9. Alsønderup Fester: Ringemødet gik god. Bilen blev besat. Pia er blevet ringet op af nogle 

personer hun har haft kontakt til, idet de ikke havde hørt yderligere ang. kørsel. 

10. Støtteforening: Intet nyt. 

11. Alsønderup Skole: Klubben er flyttet over på den nye skole. Der forligger ingen klarhed 

over renovation af den gamle skole. 

12. Pokal: Tiden er inde til at komme med emner til pokal, sidste frist er til næste møde 11.04. 

13. Dirigent: Nicolaj spørger Hans Rasmussen. 

14. Nyt skilt til klubhuset: Er muligvis bestilt af Peter. Margit vil kontakte Erik formand for 

cykelklubben for at gøre opmærksom på, at deres skilt er i en dårlig forfatning. Samtidig vil 

hun ”skubbe” lidt til oprydning i cykelklubbens rum. 

15. Evt.: Frank fra Føtex (chef) har givet udtryk for, at han giver gode rabatter til 

klubarrangementer. 

Margit laver mad næste gang. 

 

Næste møde: Torsdag den 11.04.2019 i klubhuset kl. 18 

 

 

            



 

 

        

 

 

  

 

 

 

 


