
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 7. AUGUST 2001 

 
Til stede: Gitte Siezing, Poul Erik Rasmussen, Hans Asmussen, Birgitte Kjems, Hans Christian  
Hæsum Petersen, Kirsten Dysted, Mads Hovmann, og Ulla Lund Nielsen 

Afbud fra: Jørgen Henriksen, Flemming Lynge Nielsen, Rolf Petersen, Peter Windum og Ole Hansen. 

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. juni 2001 samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 10 mødekalender for 2001/2002. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på beslutninger samt eventuelle ”visioner” 

PER orienterede om flytning af lysmaster på fodboldbanen. Der er udleveret plan til kommunen over hvor lysmasterne 
skal stå, og man afventer nu kommunen. Der er fundet økonomi til flytningen. 

Der laves revideret udgave af ”Det sker i 37. Kreds”. Datoer der skal tilføjes listen gives til ULN. Plan over haltider i 
hallen på hverdage udsendes med dette referat. 

Der er endnu ikke kommet tilbud fra ny revisor. 

Nye trykpriser på Kontakt37 er ikke forhandlet endnu. 

ULN checker med kommunen om udvidelse af flisegang ved tennisbaner. 

HA taler med Kulsviergårdens bestyrelsen om den regning som teaterafdelingen har modtaget for leje af sal i forbindelse 
med byfesten. 

3. Internet 

PW mangler stadig kontakt fra de internetansvarlige i de enkelte afdelinger. 

PW blev opfordret til at holde et møde for de ansvarlige. 

4. Pædofili – værdier og normer i A.S.G.& I. 

Bilag fra materialet udsendes med dette referat. Alle afdelinger skal diskutere bilaget og melde tilbage til 

hovedbestyrelsen snarest muligt om man er enige i indholdet, og kan leve op til det der står i dette. (Blandt andet om 
man er indstillet på at holde orienteringsmøder forud for sæsonstarter samt hvordan man forholder sig i forbindelse med 
ansættelse af nye ledere m.v. ). 

5. Evaluering af idrætslejr 

Der deltog 25 børn i idrætslejren som forløb godt. Regnskabet viser et forbrug på 31.750 kr. 

Idrætslejren i 2002 flyttes til den sidste uge i børnenes skoleferie på grund af deltagelse i Landsstævne. Denne ændring 
meldes ud hurtigst muligt i Kontakt37. 

 
6. Lokalsamfundskonference 

Referat fra evalueringsmødet blev udleveret på mødet og man blev enige om følgende: 



- infomøder hører under Lokalrådet 
- etablering af IFO samt brug af skolebussen bør drøftes med skolen 
- aktiviteter for børn og voksne på samme tid er svær 
- lokalrådet bør koordinere muligheden for et fælles blad 

Der holdes nyt møde i evalueringsgruppen den 21. August 2001. 

7. Planlægning af møde med skoleinspektøren 

Det blev aftalt at der skal drøftes følgende emner med skoleinspektøren: 

- IFO 
- Benyttelse af skolens bus af idrætsforeningen 

8. Meddelelser for formand, næstformand, kasserer og sekretær 

Diverse meddelelser fra DGI blev udleveret til relevante afdelinger. 

Sidste nyt om Landsstævne 2002 udsendes med dette referat. 

Juletræsudvalget rykker for svar på brev om opkrævning af leje for hallen. GSN taler med juletræsudvalget. 

Der er modtaget afregning på 16.650 kr. i forbindelse med afvikling af ejendomsselskabet matr. nr. 8 L Alsønderup. 

Der mangler stadig en afklaring omkring opsætning af plankeværk ind mod skolegården fra boldbanerne. 

Der er modtaget prisliste fra Kulsviergården på leje af lokaler. 

 
9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Fodbold: 
Sæsonen er startet op efter sommerferien. 
Seniorholdet har skiftet træner. 
Billardbord er på vej til klubhuset. 
Knud Brodersen gør opmærksom på at stikkontakter ved ombygningen mangler frontplader og loft mangler at blive 
malet. Derudover mangler afdelingen stadig at male den del af klubhuset der vender ud mod parkeringspladsen. 

Byfest: 
Man er i øjeblikket ved at planlægge salg i forbindelse med Kræmmermarkedet. Der er kommet en del nye restrektioner, 
hvorfor maden tilberedes og fryses ned på Kulsviergården, og opvarmes på Kræmmermarkedet. 

Kontakt37: 
Der var ros til det sidste nr. af bladet. 
HA sender faktura for annoncer i bladet. 
PW gjorde opmærksom på, at han gerne vil have indlæggene på 1. Via mail, 2. På diskette og 10. Håndskrevne. 
Det er aftalt at annoncer skal være på bagsiden eller sidste side og skal godkendes af hovedbestyrelsen, inden de 
sættes i bladet. 

Gymnastik: 
Tilbud på nye redskaber til spring sendes ud til hovedbestyrelsen inden næste møde. 
Sæsonstart er flyttet 14 dage til opstart i uge 38. 

Tennis: 
Der afholdes klubmesterskaber i august/september.  

Afdelingen har generelt oplevet en dårligere tilslutning til f.eks. klubmesterskaber og andre sociale arrangementer. 



Der afholdes generalforsamling den 30. August 2001.  
Der indhentes tilbud på nyt låsesystem til tennisbaner og klubhus. 
Der afholdes juniorweekend den 11. Og 12. August 2001. 

Kulsviergården: 
Kulsviergårdens bestyrelse er i gang med at revidere deres vedtægter, herunder blandt andet ændringer i bestyrelsens 
størrelse 

FogS: 
Der er taget kontakt til medlem af afdelingen (Per Thomsen). GSN forsøger at skaffe materiale omkring etableringen af 
FogS. 

Håndbold: 
Indendørssæson startet op. 
Der er lavet folder til husstandsomdeling som sidste år. 

Ungdomsudvalget: 
Har holdt ferie. 

Klubhus: 
Se under fodbold. 

10. Mødekalender for 2001/2002 

Der holdes hovedbestyrelsesmøder: 
2. oktober 2001  
8. november 2001  
6. december 2001  
3. januar 2002  
7. februar 2002 
4. marts 2002 
3. april 2002 
2. maj 2002 
Generalforsamling 28. Maj 2002 
Konstituerende møde 4. Juni 2002 

11. Eventuelt 

Der holdes ordinært borgermøde i Lokalrådet den 19. September 2001. 

 


