Alsønderup Idrætsforening
Hovedbestyrelsesmøde den 6. juni 2019.
Referat.
Dagsorden:
1. Velkommen /Peter
- Kort beretning fra generalforsamling, ny konstituering samt velkommen til nye i HB.
2. Gennemgang af referat fra forrige møde inkl. aktioner /Peter
3. Status fra afdelinger
- Teater, Tennis, Rulleskøjter, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Skydning, Badminton og NERF kamp
4. Status fra
- Formand v/ Peter
- Næstformand
- Sekretær
- Kasserer v/ Tina
- Økonomistatus + budget
5. Status fra diverse udvalg
- Kulsviergården - Kommune - Klubhus - Idrætslejr - IT / hjemmeside - Banko - Lokalt Nyt - Lokalrådet Alsønderup Fester - Støtteforening - Alsønderup Skole - Borgerforening
6. Beretning fra møde med DGI
7. Nye tiltag i ASGI
- Fastlæggelse af dato’er for kommende møder
- Diverse indkomne forslag
8. Eventuelt inkl. mad og drikke på næste møde.

Ingen deltagere fra Skydning.
1) Peter bød velkommen, gav et kort resume fra generalforsamlingen og bød velkommen til de 2 nye i
hovedbestyrelsen; Rasmus Mark Christensen og Rasmus Dahl Jensen.
2) Der var ingen kommentarer til det forrige referat.
3) Tennis; Margit har undersøgt æresmedlemmers rettigheder. De har ret til at deltage i alle
idrætsforeningens aktiviteter gratis. Margit stiller op med skumtennis til skolens sommerfest den
13.6. Der har været standerhejsning på tennisbanerne med ca. 20 deltagere. Sæsonen er kommet
sent i gang på grund af vejret. P.t. 43 medlemmer, heraf 8 børn i alderen 7-14 år. Bordtennis er p.t.
i bero, dog er er der 2, der fortsætter med at spille. Åbent hus 16.6. kl. 10-13 i tennisafdelingen. Det
er aftalt med cykelklubben, at dørene nu er åbne. Erik (cykelklubben) vil på møde den 17.6. snakke
med de øvrige medlemmer om fælles brug af faciliteterne. Næste ”Sammen er vi mere”
(fællesspisning) bliver efter sommerferien.
Badminton; Stoppede ved udgangen af april. Stor tilslutning (lidt for stor). Ønsker at den sidste
bane i hallen kan tages i brug. Masser af voksne mandag og torsdag. Mange gengangere. Ny sæson
under planlægning. 3 hjælpere til voksne, alle 3 fortsætter.
Fodbold; der er gang i 8 mands old boys-hold og i 8 mands hold for årgang 07-10, som deltager i
diverse stævner, og som skal til Barcelona. Jacob foreslår, at fodboldafdelingen også deltager i
Happy Summer.
Rulleskøjter; afsluttede sæsonen i primo april. Mangler stadig frivillige til at tage vagter.
Floorball; stadig aktivitet, dog ikke i sommerferien. Spiller om tirsdagen kl. 20-22.

Teater; netop opstartet den nye sæson. Skal spille Grease, premiere januar 2020. Mangler
tæppetrækker, sufflør og syerske.
Nerf; næste event er den 16.6.
4) Der er taget hul på nyt regnskabs- og budgetår. Idrætsforeningen deltager ved skolens sommerfest
den 13.6. Flere afdelinger deltager, dog ikke alle med aktiviteter.
5) Kulsviergården; læs det tilsendte referat fra bestyrelsesmøde
Hillerød Kommune; Hovedbestyrelsen skal have valgt en ny kontaktperson.
Klubhus; Ingen klager. Der rengøres 2 x ugtl. om sommeren. Det fungerer fint.
Idrætslejr; ingen lejr i år.
IT og hjemmeside; forventes klar i den nærmeste fremtid.
Banko; Intet nyt.
LokaltNyt; Hovedbestyrelsen skal vælge ny repræsentant.
Lokalrådet; Ingen repræsentant fra Idrætsforeningen p.t.
Alsønderup Fester; Netop overstået. Overskuddet fordeles via støtteforeningen med ½ til
Idrætsforeningen og ½ til Kulsviergården.
Alsønderup Skole; Sommerfest 13.6.
6) DGI var inviteret til HB Møde med hensigt at præsentere hvordan et evt. Foreningsudviklingsforløb
med ASGI kunne foregå. DGI v/Rune fortalte om forenings-udviklingsforløb – hvordan gør man det
– opfølgning undervejs – evaluering.
Der blev foreslået forskellige forslag til emner at tage fat på;
• Hvordan fylder vi faciliteterne til bristepunktet?
• Samarbejde mellem afdelingerne
• Økonomi - Driftsopgaver
• De unge – aktiviteter/fastholdelse
• Frivillige – rekruttering/fastholdelse – gør det mere attraktivt at være frivillig !
• Administration – forenkling
• Barrierer
• Roller – hvem i foreningen er god til hvad?
Der var enighed om at iværksætte udviklingsforløbet, som koster 3.000 kr., og hver afdeling
opfordres til at stille med flere bestyrelsesmedlemmer til at deltage i forløbet. Tina skal have
navne, og henover sommeren får vi fra DGI tilsendt spørgeskema, som skal danne grundlag for det
videre arbejde.
Det aftales desuden at møder omkring udviklingsforløbet over det næste år afvikles på samme dage
som hovedbestyrelsesmøderne, sådan at møderne starter 18.00 med spisning og møde til 18.30, kl.
18.30 starter DGI-mødet, og hovedbestyrelsesmødet fortsætter kl. 20.30.
7) Hovedbestyrelsesmøder med deltagelse af afdelingerne holdes mandag den 23. september, onsdag
den 20. november, mandag den 17. februar og torsdag den 23. april. Alle møder starter kl. 18.00.
Finn sørger for mad og drikke til mødet den 23. september.
Generalforsamling holdes den 13. maj 2020 kl. 19.30.
8) Der er opstillet 2 sofaer på klubhusets terrasse. Det er uvist, hvem der har sat dem der, men de
benyttes af unge, som glemmer at rydde op efter sig.

Der er enighed om, at sofaerne skal fjernes, og dette gøres mandag den 10. juni kl. 20.00 af Jacob
og Finn.
Ref. Susanne

