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Referat 

  

Alsønderup Idrætsforening 

Hovedbestyrelsens generalforsamling 

onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30 i klubhuset 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hans Rasmussen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Hans valgt, og 

Hans kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, den har været indkaldt før, men 

blev aflyst pga corona. Den er på vejene af DGI så er den lovlig indkaldt. 

  

2. Aflæggelse af beretning  

Velkommen til generalforsamling i ASGI. 

Foreningen kunne fejre sin 135. fødselsdag den 29. marts i år. 135 år ! – Et flot tal.  

Dette år – præget af Corona situationen. 

Coronavirus og nedlukningen af samfundet påvirkede os alle på den ene eller anden måde. I 

ASGI lukkede vi helt ned for vores aktiviteter både på banerne samt på Kulsviergården. 

Det betød også – at vi ikke kunne gennemføre ASGI GF i Maj som planlagt. 

Vedrørende ASGI GF dato: På ASGI.HB møde den 3/6 2020 blev det besluttet at ny dato for 

ASGI Generalforsamling skulle være den 19 August 2020. Det var den dato der var stemning 

for hos Tina, Rasmus, Rasmus og jeg. 

Jvf. ASGI Vedtægter (§ 10) er det ikke i Maj som der står angivet og måske vil det heller ikke 

være annonceret i Lokalt Nyt med mindst 14 dages varsel som ligeledes angivet. 

 

Jeg har undersøgt med DGI angående hvilken betydning det har, hvis vedtægternes regel 

om, at generalforsamlingen skal holdes inden en bestemt dag, annonceres en bestemt dag 

og lign. ikke kan overholdes. Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel 

mangel, men dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig 

grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure), og fejlen er derfor ikke væsentlig, 

og den udsatte generalforsamling er derfor lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Alle afdelinger fik den nye dato at vide den 12/6 og jeg annoncerer den ny dato nu på 

både ASGI.DK og FB og har også skrevet artikel til Lokalt Nyt + mail sendt rundt til alle 

medlemmer via Conventus. Så må vi håbe så mange som muligt får beskeden. 

http://asgi.dk/
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Corona’en betød desværre også, at Alsønderup Fester blev aflyst – støttefest og mobil 

banko etableres. 

Vi er nu, så småt – under hensyntagen til de korrekte procedurer – begyndt at vende tilbage 

til nogenlunde normale tilstande igen. 

Vi havde i sommers mulighed for at søge kompensation hos DGI/DIF kompensationspulje – 

og vi var så heldige at modtage økonomisk kompensation for Rul, NERF, Gym opvisning og 

Loppemarked. 

Det var også i år, at Idrætsforeningen var udsat for IT-Kriminalitet. Kort fortalt, forsøgte 

kriminelle elektronisk at udgive sig for Formand for Idrætsforeningen og på den måde, via 

falske faktura’er – lykkedes det dem at svindle sig til at få udbetalt penge for falske 

tilmeldinger… 

Vi opdagede svindlen og meldte det selvfølgelig til politiet – der dog ikke kunne hjælpe os 

med at få kompenseret vores tab. Til gengæld fik vi udarbejdet nogle nye 

sikkerhedsprocedurer for vores kasserer i foreningen. 

Så I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen primært arbejdet med aktuelle opgaver/problemer 

og ikke haft tid/mulighed for at flere forskellige områder. 

Vi har dog taget initiativ til at deltage i et Foreningsningsudviklingsforløb faciliteret af DGI.  

Alsønderup Idrætsforenings hovedbestyrelse mfl. har netop afsluttet et 

foreningsudviklingsforløb planlagt og gennemført af DGI. 

Udviklingsforløbet har bestået at 4 workshops, hvor vi med fokus på den fremtidige 

udvikling af ASGI har arbejdet med emner såsom: Kommunikation & Synlighed, Frivillighed 

samt Vision for ASGI – et fælles ASGI. 

Udviklingsforløbet var en god og lærerig proces og vi vil præsentere resultaterne  

Indholdet i dette, vil jeg komme ind på under evt. 

ASGI Økonomien vil jeg ikke gå ind på – 

- Det vil Tina fortælle meget mere om når vi gennemgår det revidere regnskab. 

Som i mine tidligere beretninger, så er Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores 

daginstitutioner er fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om 

skolen og gør hvad vi kan for at bevare den. 

For selvfølgelig kan vi også mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor 

færre aktive i idrætsforeningen. 

- men det ser godt ud mht fremtiden – nybyggeri og fyldte vuggestuer. 

Vi prøver at tale med skolen og vil gerne lave aktiviteter i fællesskab – det er svært at 

samarbejde med skolen og isæt pga af hele Corona situationen – vi taler dog med dem – så 

sent som i går talte jeg med den nye viceskoleinspektør vedr. anvendelse af hallen på 

Kulsviergården. 
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Lidt om denne sæson: 

Vores hjemmeside kører nu stabilt og har mange besøgende – lige så med vores Facebook 

side. Flere afdelinger skriver selv nyheder. 

Vi mangler lige at få de sidste afdelinger med, i hvordan opdateringer skal gøres – men det 

har vi en plan for. 

Denne sæson har vi fortsat – med den ny mødestruktur!! 4 møder på et år !! 

Dette fungerer rigtig godt, med et meget stort fremmøde fra de enkelte afdelinger. Tak til 

alle formænd. 

- Resterende aktiviteter kører vi elektronisk… 

Vi prøver at skaffe frivillige til vores frivillige poster – bl.a ved Facebook opslag, plakater i 

daginstitutioner samt personlig kontakt – men det er svært. 

Sidste år blev vores årlige Idrætslejr aflyst!! Det var ikke muligt at finde frivillige voksne til at 

tage med ….. 

I år har vi heller ikke haft nogen idrætslejr – ej planlagt – primært pga Corona. 

 Vi har ikke opgivet vores årlige idrætslejr – men skal drøfte på HB møder hvordan vi i 

fremtiden kan gribe det an…. 

Sidste år havde vi Happy Days !! 

I år (Januar) havde vi Stor succes med Happy Winter – mange aktiviteter og selvfølgelig også 

de mere lys sky aktiviteter som NATminton, GymNATstik og rulleskøjtedisko, som alt 

sammen foregik i mørke med UV-lys og selvlysende effekter. 

ASGI siger stor tak til Street-Lab for lån af hoppeborg, til Føtex Hillerød for lækker kage, til 
Bevæg dig for livet, Hillerød Kommune for økonomisk støtte. 

Stor tak til Kulsviergården og alle foreninger der bakkede op omkring arrangementet, tak til 

alle der frivilligt bidrog og hjalp med at føre projektet ud i livet og tak til alle jer der deltog i 

aktiviteterne.  

I år også ”Liv og Leg i Landsbyen” – en sommerdag i august arrangerer - DGI og ASGI i 

fællesskab aktivitetsdag for børn og deres familier. 

Alle aktiviteter vil foregå på fodboldbanen ved skolen (Opvisningsbanen) og det er gratis at 

deltage og ikke er nødvendigt at tilmelde sig. 

ASGI (primært Gymnastik) deltog den 5 Oktober 2019 i Ren Naturs affaldsindsamling. Vi 

samlede affald på Posen i Hillerød og stierne omkring. Vi samlede så meget affald og fik 

rigtig mange positive hilsner fra dem vi mødte på vores vej?. 

Da vi ankom på Posen måtte en far og søn gå hjem fordi legepladsen var fyldt med resterne 

fra fest. Da vi gik hjem, var der igen legende familier på legepladsen? 
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Samarbejdet med Kulsviergården går godt – og det er sjældent jeg har klager eller lignende 

med til bestyrelsesmøderne. 

Vi har også noteret hvor flotte lokaler er blevet malet under Corona krisen – isæt 

Teatersalen er blevet meget flot. 

Og så har frivillige kræfter fra ASGI ydet et stort arbejde med optimering af redskabsrummet 

– så der nu er kommet hyldet op, så vi kan opbevare flere redskaber derinde – på en mere 

organiseret måde end tidligere. 

Redskabsrummet blev tømt, gamle markeringer på gulvet fjernet, gulvet vasket og 

pallereoler sat op. 

Vi har taget alle skabe i brug i redskabsrummet – for første gang i mange år!!!! 

Klubhus.  

Vi havde sidste år lavet rengøringsaftale med en und mand – der desværre flyttede fra byen 

– nu – ny aftale med Tanja Leerbech-Holst – lokal fra Tulstrup – og det er rigtig godt og vi er 

meget glade for hende. 

Udgifter er de samme som tidligere. 

Samarbejdet med Hillerød Cykelklub er også godt – og vi bruger nu hele klubhuset i 

fællesskab. Tennis/Bordtennis er allerede flyttet ind i nogle af skabene. 

Vi har nu også udskiftet låse 3 steder – nyt nøglesystem - så nu er vi elektroniske – med lille 

chip – der programmeres. 

…og så har vi også selv betalt opdatering af vores facade ved indgang – så nu flotte 

bogstaver og ”Indgang” på døren. 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge 

årsberetning.  

- Og i år har vi igen etableret en ny afdeling – nemlig Dart. Jeg syntes det er et godt 

signal – at vi er åbne for nye og spændende aktiviteter. Dette være Floorball, 

Rulleskøjteløb, Bordtennis, NERF – og nu også DART. 

Næste gang er det måske Petanque eller Paddletennis. 

 

 

Badminton – Jacob (Ikke fremsendt) 

Det er gået godt med Badminton. 
 
Vi er fyldt op på holdet i alderen 8-12 år. 
 
Voksne spiller mandag og torsdag og tilslutningen er fortsat rigtig god og stabil. Fra 
september 2020 træner vi tirsdag og torsdag aften. 

Natminton var igen en stor succes hvor børnene hyggede sig godt.  
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Antal betalende medlemmer 23 børn og 20 voksne  

Floorbal – Finn (ikke fremsendt) 

Er flyttet fra den tirsdag til onsdag, floorball er startet op. 

Der er intet nyt at berette 

Dart – Bo 

Vi startede lige så snart vi kunne pga. Corona vi har så været mellem 5-10 per gang og har spillet 

hver 14. dag fra 20-23. Vi har indtil videre ikke nogen medlemmer da vi kører gratis opstart for at få 

gang i dart. Vi har dog fået 4 sponsor, som gerne vil støtte darten, når indmeldelse bliver en 

mulighed. Vi har også søgt 2 fonde som vi afventer svar på, da vi ønsker bedre og flere baner 

Fodbold – Nikolai (ikke fremsendt) 

Ikke så mange hold 

Der er oldboys række 1 – 8 mands dog et par stykker mere kommet til 

Der er spillet imod HGI i 11 mands fodbold  

Ungdom 2007/8/9 tilmeldt i 8mands turnering var til et stævne i Barcelona, de mistede 

træneren, så holder et lukket 

Hold 2011/12/13 er kommet op på ca 10-12 stykker 3-5 mands fodbold, de kan ikke stille 

hold altid. Efter sommeren blev holdet lukket 

Hold 2014/15/16 som Allan har startet op og der har været god tilmelding. Starter op igen 

24/8-2020 med 5 trænere. 

NERF – Peter (ikke fremsendt) 

NERF har aflyst åbninger pga. Corona, men har haft meget stor succes ved de åbninger de 

har haft indtil Corona. 

Rulleskøjter – Søren (ikke fremsendt) 

Rulleskøjter deltog ikke i GF og havde ikke fremsendt beretning – men Rulleskøjteafdelingen 

har haft meget stor succes i år. 

Skydning  

Start på en ny sæson 2019-2020 d 10. april, diverse materiel og våben bliver flyttet fra 15 m 

banen til 50 m banen. Banerne på 50 m banen bliver gjort klar til den nye sæson – en varm 

14. april hvor kun bestyrelsen var samlet denne aften. Rengøring af skydehus ude og inde 

har Kristen H og Ole H stået for. 

Træningsaftnerne på 50 m er kom ca 5-8 skydninger pr. aften – ønsketænkning kunne være 

det dobbelte, her trænes der fra 18.30-21.00. 

Vi har deltaget i diverse kapskydninger i Amtet med mange gode resultater. 
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Der er ikke afholdt Kulsvierstævne, pga manglende tid 

Der er ikke skudt diverse mesterskaber idet vi var for få, der havde lyst. 

De udvendige arealer bliver hold af Jesper N, Niels C og Ole H. 

En god tør og varm sommer har gjort det nemmere med de udvendige arealer, hvor græsset 

voksede langsommere. 

Udendørssæsonen slutter ca 20. august. 

15 m sæson opstart den 3. september, på 15 m bliver der trænet hver tirsdag aften fra 

18.30 til ca 21.00 som er sidste skydetid. Vi har ikke haft, nogen hold med i 

Frederiksborgturneringen pga manglende styring af skudte resultater og stillinger i diverse 

divisioner. Vi har deltaget i diverse kapskydninger i Amtet med mange gode resultater. 

Klublokalet på 15 m har været under renovering hele sæsonen, og knap nok færdig endnu. 

Der er hold juleafslutning for voksne (der deltog ingen børn) 

Der er ikke skudt mesterskaber på grund af Coronavirus. Alt idræt er lukket ned fra 13. 

marts 

Vi har ikke deltaget i diverse kapskydninger i Amtet pga manglende tid 

Ny sæson opstart for 50 m den 14. april 2020, her trænes hver tirsdag fra kl. 18.30-21.00 

En tak til bestyrelsen for godt samarbejde, samt et håb om en god skydesæson 2020-2021 

Teater – Susanne  

Formandens beretning – den korte version 

Vi har haft endnu et travlt år, hvor vi først og fremmest har brugt tiden på forestillingen Grease. 

Grease 

Før vi besluttede at prøve kræfter med Grease, var der mange og lange overvejelser – først og 

fremmest hos instruktøren – for Kulsvierscenens medlems-sammensætning var nok ikke det bedste 

udgangspunkt for en rolleliste i den forestilling. Vi havde for mange meget unge medlemmer, for 

mange ældre og for få i den aldersgruppe, som manuskriptforfatterne havde tænkt. Der kom 

heldigvis en del unge medlemmer til, da det rygtedes, at vi skulle spille Grease. 

Så vi kastede os ud i det – og gudskelov for det. Det blev så godt, og vi fik rigtig meget positiv 

respons for det hele. 

Vi har i løbet af året investeret i et nyt lydanlæg, som også fik bevist sin værdi. Det var en helt tydelig 

forbedring i forhold til tidligere, men desværre var vi plaget lidt af forstyrrende signaler fra tændte 

mobiltelefoner. 

Vi har også investeret i en ny lyspult, og har nu mange flere muligheder for at lege og skabe særlige 

stemninger med lyset. 

Jubilæum 
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Vi fejrede med Grease, at det var 40 år siden, der første gang var premiere på en forestilling på 

Kulsvierscenen. Foreningen blev stiftet i 1979, men den første forestilling blev altså spillet i 1980. Og 

sikke en fejring – skøn sang og musik, rappe replikker og fest og farver. 

Kulsviergården 

Igen i år har samarbejdet med Niels og Kulsviergården fungeret upåklageligt, så vi fortsætter 

selvfølgelig det samarbejde. 

Fremtid 

Næste forestilling er SKATTEØEN, og vi er allerede i gang.  

Skatteøen har premiere lørdag den 21. januar 2021. 

Det er også planen, at revyen skal på banen igen i år. Denne gang er det ved Kulsviergårdens 

jubilæum den 24. oktober, hvor vi, ligesom ved Alsønderup Festers Jubilæum sidste år, skal optræde 

med lidt gamle revynumre. 

Ny bestyrelse 

Ved vores generalforsamling blev der skiftet lidt ud på 3 bestyrelsesposter. Bl.a. havde jeg selv valgt 

at træde ud, så dette er den sidste beretning fra mig. 

Ny formand er Charlotte Andreasen. 

Tennis – Margit  

I årets løb har tennisafdelingen deltaget aktivt i følgende arrangementer: Happy winter, Happy 

summer, Liv og leg i landsbyen og Sammen er vi mere (fællesspisning på skolen). 

I vinterens løb har vi spillet bordtennis i klubhuset. Der har været 7 medlemmer. Vi måtte stoppe 

brat grundet corona. 

Kort efter kommunen gav grønt lys den 10.maj åbnede vi for tennis. Vi fulgte div. retningslinjer med 

bl.a. sprit til medlemmerne. 

Grundet den specielle situation, vi alle er blev en del af, har vi ikke afholdt de sædvanlige 

arrangementer. Medlemstallet er steget i år fra 50 personer sidste år til 65 i år.  

I sommerens løb har vi afholdt en eftermiddag med børnene fra badminton. Rigtig hyggelig. 

15.Juli startede vi med Drop inn tennis om onsdage i to timer. Vi annoncerede på div. facebook 

sider. Indtil nu er der hele tiden kommet nye for at prøve at spille.  

Renovering af tennisbanerne er sat på kommunens anlægsønsker for 21 - 22. Der er ingen afgørelse 

endnu, om vi er så heldige der bliver råd til dette. 

Banerne er efterhånden ret slidte og afmærknings striberne sidder ikke ordentlig fast mere. 

Gymnastik – Lise  

Aflæggelse af beretning 

Holdstatus sæson 2019/2020 
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Gymnastikafdelingen har haft en god sæson i år. Vi har i sæson 2019/20 i alt har haft i alt 340 

holdtilmeldinger på hele året. I gennemsnit for efterår og forår har vi haft 292 holdtilmeldinger.  

Holdtilmeldinger i alt pr. sæson: 

Sæson 2019/20: 340 holdtilmeldinger 

Sæson 2018/19: 302 holdtilmeldinger 

Sæson 2017/18:  283 holdtilmeldinger 

Sæson 2016/17: 271 holdtilmeldinger 

Sæson 2015/16: 283 holdtilmeldinger 

Gennemsnitlig holdtilmelding pr. sæson for efterår og forår: 

Sæson 2019/20: 292 holdtilmeldinger 

Sæson 2018/19: 254 holdtilmeldinger 

Sæson 2017/18: 232 holdtilmeldinger 

Sammenlignes med forrige år ligger antallet af gymnaster rimelig stabilt med lidt stigning.  

Vi har samlet set haft mange børn på vores hold: 

Vi har i år haft to Mor/far/barn hold, et meget stort tumlespring hold ligesom der også har været 

mange tilmeldte på vores springhold.  

Dertil har været så heldige at kunne have et dansehold i den forgangne sæson.  

Vi har haft følgende antal tilmeldte: 

Mor/far og barn: (ca. 1-3 år): 31 (sæson 2018/19: intet hold) 

Tumlespring (ca. 3-6 år): 64 (sæson 2018/19: 58) 

Spring 1: 29 (sæson 2018/19: 26) 

Spring 2: 19 (sæson 2018/19: 23) 

Spring 3: 14 (sæson 2018/19: 15) 

MGP Dans 0.-4. klasse: 12 (sæson 2018/19: 6) 

Børn i alt (gennemsnit for sæson): 

Sæson 2019/20: 169 

Sæson 2018/19: 145 

Sæson 2017/18: 129 

Sammenlignes med forrige år har vi haft flere deltagende børn end de to forrige år. 

Det er rigtig flot. Generelt kan man sige, at vi tiltrækker mange mindre børn, mens vi har svært ved 

at holde på de større børn og desværre stort set ikke har nogen tilmeldte teenagere.  



Side 9 
 

Vi har også haft rigtig mange voksne på vores hold. De to seniorhold har rigtig mange tilmeldte og 

kører meget stabilt. Vores Womba Fitness (tidligere Zumba) og Puls/Styrke hold har også haft fin 

tilslutning, men vi vil rigtig gerne have flere deltagere.  

Som noget nyt har vi i år haft to ManuVision hold. Der har været rigtig fin tilslutning i forhold til, at 

det er noget meget nyt og ukendt, men også her kunne vi godt tænke os flere deltagere. 

Vi har haft følgende antal tilmeldte:   

M/K holdet: 23 (sæson 2018/19: 26)  

Motion for seniorer: 33 (sæson 2018/19: 35) 

Womba Fitness Efterår: 33 (sæson 2018/19: 29) 

Womba Fitness Forår: 21 (sæson 2018/19: 21) 

Puls/Styrke: 18 (sæson 2018/19: 23) 

ManuVision Efterår: 24 (fordelt på to hold) 

ManuVision Forår: 19 (fordelt på to hold) 

Voksne i alt (gennemsnit for sæson): 

Sæson 2019/20: 123 

Sæson 2018/19: 109 

Sæson 2017/18: 109 

Sammenlignes med forrige år har vi haft flere voksne deltagere end de to forrige år. 

Endelig skal nævnes at vi i foråret/sommeren 2019 som noget nyt havde to sommerhold, som forløb 

fra opvisning til skolens sommerferie. Det var et sommerspring hold og et Puls/styrke hold med 

henholdsvis 24 og 12 tilmeldte. Disse er ikke medtaget i ovenstående tal.  

Der har været 30 instruktører og hjælpetrænere gennem sæson 2019/20. Derud over har Søren 

været sød at afløse for Lene på Puls/Styrke holdet, når det var nødvendigt. Mange tak til jer alle for 

en kæmpe indsats gennem hele sæsonen.  

Gymnastikudvalget 

Vi har i år været 7 udvalgsmedlemmer (heraf 5 instruktører og hjælpetrænere). Alle har gjort hvad 

de kunne for at drive foreningen og der har været rigtig mange opgaver. Tusind tak til jer alle 6 for 

jeres store arbejde og for altid at hjælpe, når der er brug for det for forskellig vis.  

Vi har haft et mål om at skabe lidt mere økonomisk råderum, så der også var råd til lidt sjov, 

redskaber mm. Det har resulteret i, at vi har kunne gøre nogle indkøb af redskaber i år samt indkøb 

af nogle flotte klubtrøjer.  

En særlig opgave, som udvalget har varetaget i år, er oprydning og rengøring af redskabsrummet på 

Kulsviergården. Der er indkøbt og opsat pallereoler og rummet fremstår nu meget mere ryddeligt. 

Det kan forhåbentlig være med til at holde orden fremover. Det har været en stor opgave. Flot 

arbejde. 

Arrangementer 
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Ud over en række bestyrelsesmøder og planlægningsmøder har vi i august måned afholdt et 

modtagerkursus for instruktører og hjælpetrænere. Efterfølgende spiste vi pizza og afholdte 

opstartsmøde.  

Derud over har foreningen deltaget i et DGI netværksmøde, ligesom nogle af instruktørerne og 

hjælpetrænerne har været på kursus eller til workshops/inspirationsdage. 

I efteråret samlede gymnastikken skrald på Posen og Slotsstien i Hillerød og tjente derved nogle 

penge. 

Tine og Maja har i samarbejde med DGI holdt et gymnastikarrangement i Rønnehuset for børn og 

voksne. 

Vi har afholdt en fælles juleafslutning for alle børneholdene i december med forældre, søskende, 

æbleskiver og en lille opvisning fra danseholdet. Det var rigtig hyggeligt. 

Vi har holdt en gymnastikfest for alle voksne instruktører, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer for 

at lære hinanden bedre at kende. 

Gymnastikafdelingen deltog også i Happy Summer efteråret 2019 og i Happy Winter i januar 2020. 

Desværre kom der ikke så mange til Happy Summer, men der var god tilslutning til Happy Winter. 

Det gik rigtig godt. Til Happy Winter lavede vi Nat Zumba, Nat Tumlespring og GymNATstik 

(Springgymnastik i mørke) på én gang i hallen. Det var rigtig sjovt og også lidt vildt. 

Opvisningen 

Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev ligesom den sidste del af sæsonen desværre aflyst pga. 

Corona. Det var rigtig trist og ærgerligt, men sådan måtte det være. 

Medaljer og fighterpokal skulle selvfølgelig uddeles alligevel. Udvalget afleverede derfor medaljer og 

fighterpokal til hver enkelt person på deres bopæl. Det blev selvfølgelig ikke lige så festligt som 

overrækkelsen af medaljer og pokal til opvisningen, men det var sådan det kunne lade sig gøre under 

Corona. 

Der blev givet 9 stk. 5 års medaljer og Fighterpokalen blev givet til Laura Vinge Lund fra Tumlespring. 

Et kæmpe tillykke til dem alle. 

Sommerhold 

Sommerhold 2020 blev aflyst pga. Corona. 

Næste sæson 2019/20 

Næste sæson fortsætter holdmæssigt stort set uændret. Vi har i år instruktører og hjælpetrænere 

som stopper, men heldigvis har vi også fået et par nye. Vores bemanding er dog lidt stram, så vi vil 

rigtig gerne have flere springhjælpetrænere (både voksne og unge). Vi regner dog med at oprette de 

springhold, som vi plejer. Som det ser ud nu, kommer vi ikke til at kunne tilbyde dansehold, da vi 

mangler instruktører til dette. Vi kunne også godt bruge nyt blod i gymnastikudvalget, da udvalget 

stort set kun består af folk der i forvejen er involveret som instruktører eller hjælpetrænere. Der ud 

over er vi altid åbne for nye hold og tiltag, såfremt nogen har lyst til at være instruktører for et hold. 

Det vil være helt vildt dejligt at have flere større børn og unge i foreningen, men vi må nok sande, at 

vi ikke har muskler nok til at tiltrække disse og er udfordret ved at ligge mellem to meget store 

gymnastikforeninger, der netop er super dygtige til denne målgruppe. På samme måde ville det 
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være dejligt at have flere fitness tilbud og flere fitness medlemmer, men også her kommer vi lidt til 

kort – blandt andet fordi fitnesscentrene har rigtig mange tilbud. Jeg synes dog vi gør det rigtig godt i 

forhold til, at vi er en lille forening drevet af frivillige kræfter og et lille lokalområde.  

Instruktører/hjælpetrænere/bestyrelsesmedlemmer stopper 

Brian har desværre meldt ud at han stopper som instruktør efter rigtig mange år i foreningen. Vi 

kunne desværre ikke sige farvel til Brian til vores opvisning, da den blev aflyst, men jeg vil gerne sige 

mange tak til Brian for hans store arbejde gennem mange år. Håber du får mod på at vende tilbage. 

Vi har også sagt farvel til Lene og Linda, men Lene har ombestemt sig, og tager alligevel et 

Puls/Styrke hold i år. Dejligt! Vi håber også meget, at Linda bliver i foreningen.  

Tak til alle udvalgsmedlemmer, instruktører, hjælpetrænere, hjælpende forældre og medlemmer for 

en god sæson og for jeres arbejde i foreningen. 

Vi ser frem til ny og spændende sæson med forhåbentlig mange medlemmer. 

Beretningen har ikke været forelagt på generalforsamling i gymnastikudvalget, da denne blev aflyst 

maj 2020 pga. Corona. Gymnastikudvalget forventer at afholde generalforsamling i efteråret 2020. 

 

Slut på beretninger fra afdelinger. 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen 

det sidste år.  

Det frivillige arbejde er ikke altid let…. Men tusind tak ;-)  

 

Jeg vil også gerne takke 

-trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til 

gavn for medlemmerne. 

 

- tak til udvalget bag Lokalt Nyt. 

- stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere – 

- Kulsviergården for godt samarbejde. 

-Tak til vores sponsorer. 

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI. 
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Tina Folkmann.  

Regnskab for støtteforening blev ligeledes gennemgået. 

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.  

 

4. Indkomne forslag 

Der er kommet et forslag 

Pkt 1 En gennemgang og rettelser til vedtægterne. Det kan ske til næste generalforsamling. 

Pkt 2 En ændring til hvordan man indkalder til generalforsamling. 

Det blev godkendt til at bestyrelsen arbejder videre med det til næste generalforsamling. 

5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive 

medlemmer 

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 100 kr. til passive medlemmer. 

(passive medlemmer er primært Banko folk) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Peter og Rasmus Mark er ikke på valg og fortsætter. 

Rasmus og Tina ønsker ikke at fortsætte. 

3 personer stillede op til bestyrelsen og der blev afholdt hemmelig afstemning. 

 

Der er 21 stemmeberettigede og stemmer blev talt op til 

Benny: 17 stemmer 

Linda: 18 stemmer 

Tine Bøjer: 7 stemmer 

Linda Lyng Madsen og Benny Haas-Madsen blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år. 

Valg af bestyrelsessuppleant: 

Tine Bøjer stiller op. Hun blev valgt. 

Valg af revisor: 

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.  

Valg af revisorsuppleant: 

Bestyrelsen har fået mandat til selv at finde suppleant. 

Valg af fanebærer 



Side 13 
 

Rasmus Mark stiller op og blev valgt   

Valg af fanebærersuppleant: 

Bo Lyng Madsen stiller op og blev valgt 

 

Eventuelt 

Formanden informerer at der i år har været indstillinger til følgende pokaler: 

 

Aktivpokalen: 

Kulsvierscenen indstiller sufflør Rikke Jensbøl til at modtage Aktivpokalen 

Rikke startede som sufflør Kulsvierscenen, da vi skulle spille Grease. 

Vi var ovre bag Klubhuset og synge i forbindelse med Happy Summer, og Rikke spurgte, om der ikke 

var noget, hun kunne hjælpe med. 

Haps – sagde vi så – vi manglede en sufflør. 

Rikke var lidt betænkelig ved lige præcis det job, men hvis vi mente, at hun kunne klare det, ville hun 

meget gerne.  

Og hun klarede det så flot. Og mere end det.  

Rikke mødte op hver eneste gang, til trods for at vi havde sagt, hun ikke behøvede at være der hver 

gang. Hvis bare vi kunne regne med hende fra efterårsferien, ville vi være meget tilfredse. 

Men nej – det var ikke nok for Rikke. Hun kom hver eneste gang og altid i god tid, for måske var der 

et sted, man lige kunne give en hånd med.  

Og det med at være sufflør er ikke et nemt job. Alle skuespillere er forskellige, og de vil alle sammen 

have sufflørhjælp på hver sin måde. Fx er der nogen, der holder såkaldte kunstpauser (siger de), og 

der må man endelig ikke sufflere. Nogen kommer med et lille host, når de mangler hjælp, og nogen 

ser fuldstændig fortabte ud, og så er det bare med at hjælpe. 

Samtidig skal man være en slags blæksprutte bare med mange øjne i stedet for mange arme. For det 

er supervigtigt både at holde øje med det, der sker på scenen, samtidig med at man også skal følge 

med i manuskriptet og være helt klar til at komme med det rigtige stikord. 

Og når en sanger bliver ved med at gå i stå på det samme sted, så finder Rikke en løsning på det 

problem. Hun laver da bare et skilt med den rigtige tekst og holder det oppe, når sangen skal synges. 

Vi er superglade for, at Rikke meldte sig, og hun har virkelig fortjent at blive anerkendt for sit store 

arbejde og sit store engagement, så han er den helt rigtige modtager af årets aktivpokal. 

Idrætslederprisen: 

Bo Lyng Madsen har været medlem og aktiv i foreningen i en lang årrække. Han har tidligere spillet 
fodbold og har i flere år spillet badminton. Som noget nyt spiller han også tennis og dart i 
foreningen. Det er i virkeligheden nok få medlemmer, som spænder så bredt idrætsmæssigt. 
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Som aktiv udøver af sport er der ingen tvivl om, at Bo træner for at blive bedre og få motion, men i 
ligeså høj grad for at have det sjovt og hyggeligt sammen med andre mennesker. Han har meget 
fokus på fællesskabet og trivslen, hvor han kommer. Bo er altid god for en sjov kommentar eller et 
godt råd og hjælper andre, der ønsker at blive bedre. Det er også ofte Bo der samler omkring en øl 
eller andet hyggeligt ligesom han har øje for, om der er nogen der lige står lidt for sig selv. Er der 
behov for en alvorlig snak, er Bo der også. Gennem tiden har Bo hevet flere nye medlemmer med i 
foreningen – for fællesskabets og motionens skyld. 
Ud over selv at være aktiv udøver, har Bo igennem mange år gjort en stor indsats i Alsønderup 
Idrætsforening. Til fodbold har han været holdleder/hjælpetræner for drengehold. Igen med 
fællesskabet og ”plads til alle” som fokus. Du er god til at tage dig af de unge mennesker. 
Bo har desuden i flere år været uundværlig DJ til gymnastikkens årlige opvisning, hvor han med sin 
DJ baggrund, sit stille og rolige gemyt og overblik for det hele til at glide - også selvom 
musikanlægget strejker og instruktørerne kommer med deres musik og specielle ønsker i sidste 
øjeblik. Bo hjælper også til ved arrangementer som Happy arrangementerne, Alsønderup Fester og 
med praktiske opgaver vedr. gymnastikken – f.eks. redskabsrummet. Bo har mange gode evner, som 
vi har brug for og værdsætter i foreningen. Man er tryg, når du påtager dig en opgave og arbejder 
igennem. 
I den seneste tid, har Bo været initiativtager og iværksætter af en dart afdeling i foreningen. Igen er 

sporten men i ligeså høj grad hyggen og fællesskabet i fokus. Den mentale sundhed      . Det er et 
stort arbejde, men Bo klør på med krum hals både med det praktisk og det organisatoriske. 
Tak Bo for dit store engagement i foreningen – vi værdsætter din måde at være på – du er med til at 
lime vores foreningen og medlemmerne sammen og fremmer derved den enkelte og fællesskabets 
sundhed og trivsel, som der står i foreningens formål. 
 

Foreningslederprisen: 

Nanna er med sit stille og rolige væsen med til at fremme kammeratskab og melder sig altid til at 

udøve en ekstra indsats for at udvikle vores idrætsforening. Man kan altid stole på Nanna, når der er 

lavet en aftale, bliver den også udført med korrekthed og respekt for andre. 

Nanna er sammen med Jacob baggrunden for den store succes som Badmintonafdelingen har 

opnået. Uden Nanna, havde der ikke været nogen Badminton afdeling og hun deltager altid i alle 

træninger. 

Der er ingen tvivl om, at Nanna skal have dette års Foreningslederpris. 

 

Spørgsmål fra salen.  

• Tine har Lokal rådet har søgt tilskud til et UV lysanlæg til Natminton. 

• Tine fortæller at der bliver arbejdet på en fælles udvalgs, børnehaven/ skole og aktivitets 

kalender, derved kan alle i hele området se div planer.  

• Der stilles spørgsmål til sprit og udøvning af sport. 

 

Information om ASGI’s deltagelse i DGI foreningsudvikling 

Frivillig 

Man skulle rokere rundt i de forskellige afdelinger. 

Frivillig skal belønnes med en ASGI-trøje 
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Holde fest og spisninger uden betaling. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

Der kan blive en database hvor man kan trække på folk og køre statistik  

Kommunikation og synlighed 

Der bliver taget et kæmpe tiltag i kommunikation og synlighed, der bliver gået i dybden med en 

masse skemaer og spørgsmål.  

Vision for ASGI 

Se alle afdelingerne som en samlet enhed. Hvor vil vi gerne hen med foreningen. 

Der bliver arbejdet videre på de kommende HB møder. 

 

19. August 2020  

Rasmus Dahl Jensen 

 

 

Konstituering 

Efter afvikling af Generalforsamling, konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: 

Sekretær: Benny Haas-Madsen 

Kasserer: Linda Lyng Madsen 

Næstformand: Rasmus Mark 

Formand: Peter Windum 

 


