
ASGI HB Bestyrelsesmøde :: 11 November 2020 (Virtuelt møde)  

Referat 

Deltagere: 

Lisbeth (Teater), Søren (Rul), Lise (Gym), Nanna (Badminton), Bo (Dart), Nikolaj (Fodbold), Margit 

(Tennis), Linda (HB), Benny (HB), Rasmus (HB), Tine (HB) og Peter (HB). 

Gæster: Julie (Bevæg dig for livet) og Camilla (ASGI Komm.grp.) 

Velkommen 

Peter bød velkommen, gennemgik mødets virtuelle spilleregler, kontrollerede billede og lyd hos alle. 

Lokaldysten 

Julie fra "Bevæg dig for livet" præsenterede projektet "Lokaldysten" - som er et motionsevent for hele 

lokalsamfundet og kommunen. Det handler om at tilbagelægge (løb, gang eller cykel) flest mulige km 

inden for 2 timer en dag i foråret 2021. Det samlede antal km divideres med indbyggertallet og hver by 

konkurrerer dermed mod alle de andre byer. 

Der vil være intro møde i starten af 2021 - Peter deltager i dette. 

Nyt fra kommunikationsgruppen (ASGI DGI Foreningsudvikling) 

Kom.gruppen ønsker at lave en plan for alle afdelinger, vedr. aktivitet på de sociale medier. 

Alle afdelinger bedes sende info om, hvad ”der sker” i deres afdelinger. Send det direkte til Camilla, så vil 

hun sørge for at tilpasse information på de sociale medier. 

De vil arbejde med dette det næste ½-års tid. De vil også sætte fokus på ”frivillighed” og ide n 

forbindelse også tale med ASGI frivillighedsgruppe. 

Send info om hvad der sker i jeres afdelinger til Camilla på mailadresse: camilla_skanderup@hotmail.com  

Status fra ASGI Formand 

Peter orienterede om afholdte ASGI møder, Kulsviergårdens bestyrelsesmøder samt Corona restriktioner. 

På grund af Corona og smittesporing, skal der foretages afkrydsning over hvem der deltager i træninger. 

Vi har masser af håndsprit på palle reoler i redskabsrum. 

Tine vil hjælpe med afkrydsningslister til Floorball og Fodbold. 

Ind- og udgang til træninger på Kulsviergården fungerer forbløffende godt. 

Status fra ASGI Kasserer 

Linda har deltaget i ”Bevæg dig for livet” møde den 3/11 ved Hillerød Kommune, som var særdeles godt. 

Der er efterfølgende fremsendt opsamling, status og oplæg fra Skævinge Byfest – vil sende ud til alle. 

Linda informerede også om hvilke puljer, der kan søges i Hillerød Kommune. De fremgår af materialet. 

ASGI økonomi ser pt. god ud. 

Klubhus 

Vi drøftede placering mm. af borde og stole i det store mødelokale. Der var enighed om at nedsætte en 

gruppe der ville arbejde med dette emne. Deltagere i gruppen er pt. Benny, Linda og Rasmus – Rasmus 

vil koordinere et møde. 

Udlån af klubhus blev drøftet på mødet. Hvem skal have lov at låne klubhus ? Må man holde afd.fest ? Må 

man holde ungdomsfest ? Skal der være ro kl: 24.00 ? Skal man betale for at låne klubhuset ? Hvem skal 

betale/sørge for oprydning/rengøring ? Hvor ofte er det overhovedet aktuelt ? 

Der var mange forskellige meninger !! Det blev besluttet, at ASGI HB Hovedbestyrelse går videre og 

udarbejder et oplæg.  
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Conventus kursus 

Linda sørger for tilmelding til Conventus kursus. Alle er velkomne til at deltage. Linda sender mail ud med 

mere info. 

”Vi har arbejdsdag” fra Hillerød Kommune 

Linda fortalte om hvordan vi skal forholde os, når vi ønsker at renovere mm. i klubhuset. Hvordan skal 

arbejdet godkendes med mere. 

Hillerød Kommune har udarbejdet folder (fremsendes af Linda til alle) – vigtigt vi læser den igennem, når 

vi anvender kommunens bygninger. 

Haltidsplan 

Rasmus gennemgik haltidsplan. Der har tidligere været en del ledig tid, men det er der ikke pt. 

Rasmus sender ny opdateret liste til Kulsviergården med CC til ASGI HB. 

Kulsviergården 

Samarbejdsaftale med Kulsviergården er meget gammel. Vi ønsker at udarbejde forslag til opdateringer 

af aftale. 

Følgende ønsker at deltage i arbejdsgruppe: Lisbeth, Nikolaj, Linda, Rasmus og Peter. Vi vil også spørge 

Tina Folkmann om hun vil deltage. Peter indkalder til møde i denne gruppe. 

Happy Days 

Happy Days gruppen drøfter pt. hvordan man skal gøre med afholdelse på grund af Corona. Skal det 

gøres med tilmelding ? Flere gym hold vil deltage. Hvad med Badminton ? Måske kun for medlemmer af 

ASGI ? Januar er højsæson for Corona, måske vil det være bedre med afholdelse i Marts ? Vigtigt vi 

fortsætter med at følge DGI’s retningslinier. 

Der er mange overvejelser om afholdelse - på grund af Corona.  

Udvalget (Lise, Nanna mfl.) træffer beslutning for hvordan og hvad vi gør. 

Kort status fra alle afdelinger 

Teater 

Aflyst forestilling i år pga Corona og dermed lukket sæson af for i år. 

Prøver stadigvæk at fastholde folk ved afholdelse af fors. aktiviteter. 

Rulleskøjter 

Lukket på grund af Corona. Åbner igen når samlingstallet stiger til 50 personer. 

Gymnastik 

Det går godt. Afdelinger træner alternativt. 

Dart 

Opstart af afdeling er gået OK. Har modtaget penge fra fonde, købt en del nyt udstyr samt meget stor 

pokal (ASGI’s største). 

Fodbold 

Status er som sædvanligt. Hold har været lukket i foråret, derfor det lave kontingent. 

Flere spillere betaler via banken, derfor er tilmeldingstallet i Conventus lavt. 

Tennis 

Bane 1 blev lukket i sommers på grund af dårlig stand. Kommunen blev kontaktet for støtte til 

renovering. Hillerød Kommune har efterfølgende bevilget penge til renovering. 



Bordtennis 

Aktiviteterne er gået lidt i stå, men har reklameret en del på Facebook og håber på ny aktivitet. 

Eventuelt 

Næste møde er den 24 Februar 2021 i Klubhuset. Tine Bojer vil sørge for mad og drikke. 

Peter afsluttede med at takke alle for et godt møde samt takke alle for deres store frivillige arbejde i 

Alsønderup Idrætsforening.  

 

 

 


