
Alsønderup Idrætsforening 

Hovedbestyrelsesmøde den 13. august 2020. 

Referat. 

 

Deltager: Peter W, Rasmus M, Rasmus J, Tina. Afdelinger: Gymnastik, Dart, Badminton, Tennis, NERF kamp, 

Teater, Skydning 

Deltager ikke: Fodbold, Rulleskøjter  

 

Dagsorden: 

• Velkommen ved Peter 

• Status på regnskab ved Tina 

• Kort status fra alle afdelinger 

• Corona situationen 

• ASGI generalforsamling - ny dato 

• Diverse 

• Eventuelt 
 

1. Velkommen ved Peter. 

     - Kort status fra formand inkl. status/opfølgning fra diverse udvalg/møder. 

• Kulsviergården har fået 340.000,- mindre ind pga Corona, de har fået 115.000 i corona 

kompensation.  

• Hvordan vil de gøre med Corona, De har sørget for sprit, hvis vi har redskaber der skal af 

sprittes, skal vi selv gøre det. Der bliver flere indgange til hallen og der er ikke givet 

information om rengøringen af toiletterne. 

• Der kommer nye nøgler til kulsvigergården 

• Floorball vil gerne starte i uge 34, men skal søge tilladelse hos Niels på Kulsvigergården. 

 

 

2. Status på regnskab ved Tina 

• Tina stopper ikke helt, men vil hjælpe Linda som kasser. Dog deltager ikke i møde 

• Vi har fået penge i kompensation som er bogført, vi har mistet 18.000,- fordi vi har for mange 

over 25 år. 

• Bank skifte er på tale, da der er for mange gebyr. 

• Conventus, der skal holdes et kursus i systemet.  

• Godtgørelser – hvem får noget og hvem får ikke. Det er et sårbart emne, der er forslag på at 

gå på et andet hold, gratis. Det skal diskuteres i den nye sæson. 

• Mobilepay, er lavet så gebyret kommer ind til Tina 

 

 



3. Kort status fra alle afdelinger 

• Teater 

Det går godt, de starter på søndag 16/8. Billetsalget starter meget snart 

• Tennis 

65 Medlemmer dd pga corona. Drop in tennis hver onsdag, Benny og Margit træner 

sammen med dem der kommer. Det bliver reklameret på Facebook. 

• Rulleskøjter 

Ikke til stede 

• Floorball 

Starter den 18/8 klokken 20:00 

Der er intet nyt at berette 

• Fodbold 

Ikke til stede – Mangler opdatering på hjemmesiden 

• Gymnastik 

Der er lavet en plan for næste sæson,  

Der er ikke nok trænere, så der bliver slået lidt hold sammen og der bliver ikke lavet 

dansehold. 

Status på reolen i redskabsrummet er at den er sat i orden.  

Der er Corona udfordringer, med salen. 

• Skydning  

Har holdt generalforsamling,   

Det er svært med nye medlemmer, der kom forslag med evt familiedage måske lørdag. Det 

kan også komme på tale med evt pistol skydning. 

• Badminton  

Opdatering af hjemmeside. Samt mail til medlemmer og en facebook opdatering. Vil gerne 

lave et sommerhold maj-juni. 

• NERF-kamp 

Peter berettede ikke noget nyt 

• Dart 

Facebook opdateringer, Bo vil søge lidt midler til at starte baner op til 7 baner. Kontingent 

er 250,- per sæson Der er mange gode initiativer, på vej. 

 

4. Corona situationen 

• Det er drøftet 

• På DGI er der anbefalinger til hver enkelt sportsgren. Lise sender et link 

• Rasmus indhenter tilbud på sprit og sender rundt. 

 

5. ASGI-generalforsamling - ny dato 

• Tina og Rasmus genopstiller ikke 

• Christian forsætter som suppleant.   

• Poul Erik tager et år mere som intern revisor,  

• Betty kunne være et emne som revisor suppleant. 

• Hans Rasmussen har sagt ja til at være dirigent.  

• Rasmus køber ind til GF Øl/ vand 

• Hvis afdelingen ikke kommer til GF skal de sende deres beretninger. 



• Fremlæggelse af DGI-emner -- Kommunikation og synlighed – Nanna, Lise og Margit / 

Frivillighed – Benny, Jacob og Nikolaj / Vision for ASGI – Peter, Rasmus og Tina – Der laves 

et PowerPoint på 5 min. 

• Ny kasserer - Linda stiler op som kasser  

• Ny sekretær - Benny vil gerne træde til i hovedbestyrelsen og er kasser i Tennis 

• Fanebærer – Rasmus stiller op 

• Pokalemner - indsamling af pokaler 

Der er fundet kandidater. 

 

 

6.  Diverse 

• Alsønderup Fester inkl. støttefest & mobilbanko 

Alsønderup fester driver mobilbanko - Ulla holder Mobilbanko hver søndag, der var 80 biler 

og forsætter til august. Der er et overskud. 

• Støttefest er der ikke noget nyt og datoen huskes ikke 

• Møde ang opdatering af hjemmesiden i afdelingerne samt conventus. 

• Rengøring af klubhus 

Tanja rengør klubhuset til UG og hun tager selv ekstra initiativ.  

• Klubhus er for alle, der er lavet et bookingsystem, som man kan booke via ASGI.dk Der 

sendes koder rundt til formænd i afdelingerne til alarmsystemet efter 23.00 

 

 

7.  Eventuelt  

• Der blev spurgt om hvor man kan placere et udendørs fitness bane. 

• Sikkerhed for Kulsvigergården (håndbold mål, basket net, madrasser gymnastik)   

• Skyde event skal op på næste møde. 

 

 

 

 

  

Ref. Rasmus Dahl 

 


