
ASGI Hovedbestyrelsesmøde: referat 

Torsdag den 11. april 2019 i klubhuset kl. 18. 

Deltagere: 

HB: Pia Rugh Andersen, Peter Windum, Tina Folkmann (referent) 

Gymnastik: Tine, Teater: Susanne. Rulleskøjter: Rikke. Tennis: Margit. 

Fraværende: Christian Bruun Jensen, Fodbold, Skydning, Badminton, Floorball. 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen 

Peter bød velkommen til Tine, som er kommet i stedet for Lise. 

 

2. Gennemgang af referat fra 27. februar 2019 inkl. aktioner 

Margit har ønsket, at det bordtennisbord, som står på Kulsviergården, kommer ovre i 

klubhuset. Niels siger, at det er Kulsviergårdens, og er sponsoreret af Rasmus.  Peter 

undersøger det.  

Tine undersøger med Dan om bordet ikke kan stå et andet sted end redskabsrummet. 

 

Christian har ikke sendt dokument rundt vedr. datahåndteringen, som han lovede.  

 

3. Status fra afdelingerne: 

Teater:  

Teater er så småt i gang med at kigge på næste forestilling, som bliver Grease. Der er et 4 

mands orkester, 1 sanginstruktør og 1 danselærer koblet på denne forestilling. Det er i år, 

40 år siden, der første gang blev opført teater. 

Det har været svært at slippe børnene, så man har lavet teaterlege, hvor de er blevet mere 

trygge ved at stå på en scene. 

Teater er også i gang med indslag til jubilæumsfesten, hvor de skal lave gamle revynumre. 

Der er store udfordringer med Teaters lydanlæg, og de skal prøve at indsamle så mange 

penge som muligt, så de kan få et nyt. 

Tennis: Der er standerhejsning søndag den 28. april. Der er begyndt at komme tilmeldinger 

ind til denne sæson. Det er ikke lykkedes at få en træner til juniorerne. Margit vil derfor 

selv træne børnene. 

Der er indkøbt en boldmaskine, da den gamle ikke virker mere.  



Der er nu indkøbt to nye borde/bænke og kapilærkasser. En arbejdsgruppe har fået det 

flyttet og samlet. Det skal nu have noget Gori + der skal blomster i kasserne.  

Der har været 8 personer, som har spillet bordtennis hele vinteren. 

Tina har lavet en kalender til booking af bordtennis og klubhuset. Problemet er nu, at vi 

pga. problemer med hjemmesiden, ikke har et sted, hvor vi kan ligge kalenderen. 

Vedr. cykelklubben har Margit prøvet at komme i kontakt med dem, så de kan få ryddet op. 

Men det er ligesom om, at de har ændret mening siden vi talte med dem i sommers. 

Margit har deltaget i et informationsmøde med Hillerød Posten, hvor der var info om, 

hvordan man skal gøre, hvis man skal have noget i avisen. Margit sender materiale ud fra 

mødet, når hun får det. 

Rulleskøjter: Sæsonen er nu slut. Det har været en god sæson - kom først rigtig i gang efter 

jul, men så har der også være ca. 100 hver gang. Der har været lavet en folder vedr. at få 

flere hjælpere. Det har givet bonus med 5 nye hjælpere.  

Der har været afholdt møde i bestyrelsen. Søren har overtaget vagtplanen, som han vil lave 

mere digitaliseret. Pia vil tage et år mere og sørge for indkøb til cafeteriet. Peter stopper 

som formand. Der skal gøres mere ud af reklame på Facebook mv. 

Gymnastik: Der har lige været opvisning, som er gået rigtigt godt. Rigtig god stemning med 

fælles opvarmning, fælles dans og Team Lua fra GymHelsinge. Der var efterfølgende en 

fællesspisning for instruktører og hjælpetræner. 

Der er planlagt sommerspring for alle børn – starter nu og indtil sommerferien. 

Puls og Styrke prøver også træning indtil sommerferien.  

Gymnastikken har fået indkøbt en hel masse redskaber heriblandt en ny airtrack. Den 

gamle skal sælges. 

Der kommer til at mangle rigtig mange træner til næste år. Det skyldes at der er rigtig 

mange af de unge trænere, som er færdige med deres studentereksamen, og skal i gang 

med noget andet.  Det er rigtigt kedeligt, da det har været et rigtig godt trænerteam i år. 

Der bliver af den årsag sandsynligvis skåret ned på holdene til næste år, 

Der vil starte et mor/far og barn hold til næste år. Og der skal derfor flyttes redskaber fra 

Kulsviergården til gymnastiksalen. 

NERF: Der er planlagt NERF om 14 dage og derefter 1 gang mere inden sommerferie. Er 

annonceret på Facebook. Der var 168 betalte gæster sidste gang. 

 

4. Status fra formand: 

Kort info om HB møde den 1. april 

Der har været afholdt evalueringsmøde med Kulsviergården. Det var et rigtigt positivt 

møde. John Rand deltog fra Kulsviergården sammen med Carsten. Han var meget 

interesseret i at høre om vores skydeafdelingen. Vi foreslog ham at møde op hos dem og få 

en snak. 

Idrætslejren bliver aflyst i år, da vi ikke kan få nogle voksne til at deltage.  Pia kontakter 

Tarm for at aflyse vores booking. 



 

Hjemmesiden 

Vi er udfordret i at finde nogen, som kan lave vores hjemmeside eller at vi får en helt ny 

hjemmeside. Pia kontakter DGI, som i øjeblikket reklamere for et produkt. 

Emner til hovedbestyrelsen 

Vi mangler folk til hovedbestyrelsen. Christian og Pia stopper. Der skal reklameres for det. 

Der blev drøftet, hvordan vi får løst opgaverne. Tina synes ikke, at der har været meget 

energi i HB i meget lang tid, og der bliver ikke handlet på opgaverne. Vi er gode til at tale 

om tingene, men ikke på at handle på tingene. Vi bliver nødt til at gøre noget nu. Tina 

mener, at der brug for at der kommer nogle nye øjne på, og måske kunne vi få DGI til at 

hjælpe os.  Tina synes ikke, at der kan pålægges flere opgaver ud i afdelingerne – de har 

også deres udfordringer.  Tina talte lidt om at samle nogle opgaver, så det frigav nogle 

mennesker evt. økonomien. Pia kontakter DGI for at høre om de kan hjælpe os. 

Status på nyt skilt ved klubhuset 

Der er blevet bestilt skilte hos Nyvang, som bliver sat op inden påske. 

Funktion @ASGI.dk 

Hvis der er nogen, som er interesseret i en mail til brug til sit arbejde i ASGI, som kan I bare 

kontakte Peter. 

 

5. Status fra Næstformand v/Pia 

Hvis der ønskes overnatning i klubhuset, skal der søges hver gang. 

 

Kontaktoplysninger: 

Frederiksborg Brand og Redning 

www.fbbr.dk 

Vælg ”Selvbetjening” og derefter ”Midlertidig overnatning” 

 

Gymnastikken har talt om at lave et arrangement med overnatning i klubhuset. 

 

Nikolaj har efterlyst en tegning over klubhuset. Tegning fundet på www.weblager.dk: 

Baunevej 4, sag fra 2015. 

 

6. Status fra sekretær v/Christian 

Christian var ikke til stede. 

Christian må rigtigt gerne sende hans dokument vedr. datahåndtering ud til alle. 

 

7. Status vedr. Økonomi v/Tina:   

Alle har nu afleveret bilag til regnskabet. Tina er i gang med at udskrive alt materiale til 

vores interne revisor Poul Erik. Den 1. maj skal det afleveres til vores eksterne revisor 

Døssing og Partner. Tina skal i gang med lave materiale til generalforsamlingen. 

http://www.fbbr.dk/
http://www.weblager.dk/


Nogle afdelinger har haft ønske om at få deres overskud med over til næste sæson. Det er 

blevet bevilget: 

 

Skytteafdeling  3.700  skal bruge til ny græsslåmaskine 

Gymnastik  5.800 skal bruges til redskaber til Mor/far/barn hold 

NERF   20.000 Midler fået af DGI, som ikke er blevet brugt 

Rulleskøjteafdelingen 25.000 skal bruges til rulleskøjter, bluser, toaster 

Teater   8.600 skal bruges til nyt lydanlæg 

 

Selvom vi tager nogle midler med over til næste sæson, så tager vi kun 100.100 kr. ud fra 

Støtteforeningen. Vi havde budgetteret med 128.000 kr. 

Vi kommer til at tage flere penge ud til næste sæson end vi tidligere har planlagt, da vi skal 

finde en løsning vedr. vores hjemmeside og hvis vi skal have en hjælpende hånd fra DGI. 

Desuden skal vi også have skiftet låse ud i klubhuset. Nu hvor Idrætslejren er blevet aflyst 

har vi 30.000 kr., som vi kan bruge til dette, men det er ikke nok. 

 

8. Status fra diverse udvalg 

Happy Days evaluering 

Tina orienterede om, at der er blevet besluttet at lave et Happy Sommer og et Happy 

Vinter arrangement.  Der er lavet en styregruppe, bestående af Tine og Leif fra Lokalrådet 

og Nadja fra FDF, Linda fra Borgerforeningen og ASGI, Rikke og Tina fra ASGI. 

Happy Sommer arrangementet kommer til at foregå omkring klubhuset og kommer til at 

ligne de gamle familiedage arrangementer. 

 

Fællesspisning 

Margit fortalte, at der er planer om et nyt fællesspisningsarrangement. Der er møde i 

arbejdsgruppen i maj måned. 

Det kunne være godt, hvis vi alle mødte op til fællesspisningen og fik en snak med de 

andre. Her er måske en mulighed for at få nogle nye hjælpere. 

 

Borgerforeningen 

Martin er ved at lave en ny udgave af en fælles kalender. 

 

Lokalt Nyt 

Bladet udkommer nu kun 4 gange om året. 

Der er deadline på søndag. Alle kan komme med indlæg til bladet. 

 

 

 

 



Lokalrådet 

Der er kommet svar tilbage vedr. høringssvar om Hillerødmotorvejen, som Lokalrådet skal 

have kigget på. 

 

Lokalrådet har haft drøftelser med Ole Caspersen og Nationalparken. 

 

Kommune har en pulje med nogle midler (60.000 kr.), som alle lokalrådene kan søge. Alle 

lokalrådene har haft et ønske om at midlerne blev fordelt ud på alle lokalrådene. Dette har 

kommunen godkendt. 

 

Nye lys i Tulstrup og Alsønderup. 

 

Alsønderup skole og Rønnehuset 

Der er ikke så mange børn, som skal i skole til sommer, men det skulle ændre sig til næste 

år. 

 

Der er ikke plads til flere børn i Rønnehuset. De skal til at bruge FDF´s lokaler på Baunehøj. 

 

9. Klargøring til ASGI Generalforsamling den 22. maj 

Vi håber, at alle kan deltage. Alle formænd skal så vidt muligt fremlægge deres beretning. 

Hvis det ikke er muligt, skal den sendes til Peter. 

 

Vi skal have pokalemnerne på plads. Emner skal sendes til Peter hurtigst muligt. 

Vi har modtaget 2 emner. 

 

Hans Rasmussen har sagt ja til at være dirigent. 

 

Alle er velkommen til at komme med emner til Peters beretning. 

 

Pia køber sodavand, øl, vin, chips og slik til generalforsamlingen. 

 

10. Idrætslejr 2019 

Den er desværre aflyst i år. 

 

11. Eventuelt  

DGI -Pulje – ansøgning 

Der kan igen søges midler fra DGI-puljen. Hvem vil søge midler? 

Teater er interesseret. Hvis der er andre, som vil være med, så kontakt Teater. 



 

Skolens sommerfest 

Susanne spurgte om ASGI skal deltage til skolen sommerfest. Tina har ikke hørt noget, men 

vil kontakte Susan for at høre, om vi må deltage. Tina vender tilbage. 

Æresmedlemmer 

Susanne har tidligere spurgt til retningslinjer vedr. æresmedlemmer.  Peter kan ikke huske 

det, men vil undersøge det. 

Redskabsrummet på Kulsviergården 

Tine informerede om, at gymnastikken har planer om at sætte hylder op i 

redskabsrummet, så der kan blive mere plads og orden i rummet. 

 

Der har været en del uro i sidste uge pga. af pedalen har klaget over rod i redskabsrummet.  

Det er altid Gymnastikken, som får skyld for det. Men der er andre der bruger rummet. 

Denne her gang har det vist sig, at det var fodbold, som har haft børn løbende i rummet. 

Det skal stoppes. Peter skriver til fodbold. 

 

Vi skal prøve sammen med pedalen, om der nogen ting, som ikke bliver brugt så meget, om 

det kan stå et andet sted. 

 

Når vi har fået styr på rummet, skal der sendes en mail ud fra HB til alle afdelingerne, at 

alle har et ansvar for, at redskabsrummet altid ser pænt ud. Hvis man ikke bruger 

redskabsrummet, skal rummet være lukket, så børnene ikke leger derinde. 

Redskaberne bliver ødelagt og vi har ikke råd til at købe nogle nye. 

Alle må gerne bruge dem, men på den rigtige måde. 

 

 

Mødet den 6/1-19 

Jakob laver mad til næste møde, som bliver efter generalforsamlingen 6/6-19 i klubhuset. 

 

 

Næste møde: Generalforsamling 22. maj 2019 kl. 19.00 


