
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 1. OKTOBER 2003 

 
Til stede : Hans Asmussen, Jørgen Sommer, Pia Andersen, Villy Rasmussen, Peter Eriksen, Ulla Lund Nielsen, Inge 
Holding, Peter Windum, Flemming Lynge Nielsen og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra : Mie Nørby Larsen og Mads Houman. 

 
0. Besøg af Elsebeth Riemann, Alsønderup Skole ca 20.30. 

Elsebeth Riemann (ER) mødte til den årlige drøftelse af samarbejdet mellem Alsønderup Skole og  
Idrætsforeningen. 

Sidste års problemstilling omkring redskabsrummet er løst 

HA nævnte fra gymnastikken, at SFO’ens brug af gymnastiksalen helt til kl. 17 giver anledning til kommentarer om 
”manglende rengøring”… Dette problem er der ingen løsning på, da SFO pga. pladsmangel er nødsaget til at bruge 
gymnastiksalen. 

Falckkasser blev omtalt. Der er falckkasser på læreværelset og på SFO’ens kontor. ER undersøger om der kan skaffes en 
ekstra til gymnastiksalen på skolens abonnement. 

ER orienterede om at Brug Skolens afslutningsfest betyder at der må aflyses en træning. Dette er ok – da afmeldingen 
altid sker i god tid. 

PW nævnte at der er pladsproblemer i skuret til kridtmaskinen. ER henviste til den megen ombygning som årsag. 

Fodboldafdelingen er begyndt at flytte målene efter kampene, så opvisningsbanen ved den gamle skole kan ”holdes” 
selv om børnene benytter den i frikvartererne. Dog henstiller han til, at ”opgiverens” plads flyttes, når der spilles 
rundbold. 

Byfesten føler sig reduceret i antallet af rum i kælderen. ER erkender problemet men der er ingen løsning på dette, da 
skolen efter ombygningen har flyttet alle depoter til kælderen, og de er nød til at inddrage endnu et rum. ER orienterer 
Rasmus Mortensen. 

ER kom dog med en glædelig nyhed. Skydekælderen bliver ALDRIG inddraget til SFO. Der er for store omkostninger 
forbundet med forbedringen af lokalerne til skolebrug. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. September 2003 samt nærværende dagsorden. 

Referat og dagsorden godkendt. 

  

2. Week-end tider på Kulsviergården. 

Enkeltstående håndboldkamp er ikke ændret fra SHF (30.11.03). PA tager kontakt til SHF og melder tilbage til HA. 

Den 26. Oktober 2003 er der ingen håndboldkampe. PA har kun datoer på Old Girls kampe i 2004… men ingen 
tidspunkter. Dette drøftes med SHF. 

Badminton 16. November 2003. JSO aftaler ny tid med Badminton kredsen. 



Weekendplanen med håndbold og badmintonkampe laves i perioden februar – juli og burde derfor være ”klar” primo 
august. 

 
3. Mere tid til fodboldpigerne på Kulsviergården. 

Der har været drøftelser mellem fodbold og badmintonafdelingen, men der er ingen mulighed for at ændre noget i 
denne sæson. 

Til november måned genoptages punktet i Hovedbestyrelsen med en evt. prioritering af fordeling af tider. 

 
4. Indkøb af nyt foreningsprogram. 

ULN og PW har været til INFO-møde om Foreningspakken hos DGI i Hillerød. 

De orienterede om fordelene ved programmet. En af vores bekymringer var at indbetalingerne ”kun” kan køres op mod 
1 bankkonto… men fremtidigt kan dette måske ændres. 
Afdelingerne kan sende regninger ud via PBS. 
Systemet kan bruges af ”ikke angivet antal” brugere. Der skal blot oprettes rettigheder til den enkelte. Det kan køres fra 
egen PC over internettet. 
Vores nuværende medlemsdatabase kan konverteres. PW er ansvarlig for dette. 

ULN undersøger hvor længe man binder sig for i aftalen. Ved opstart nu betales kun for 3 mdr. af år 2003.  
Besluttet af benytte systemet snarrest muligt – Fodboldafdelingen bliver ”prøveklud”. 

ULN indkalder kassererne til INFO omkring ændringer i kontoplanen/regnskabsdelen ved overgang til Foreningspakken. 

 
5. Regler for omkostningsgodtgørelse m.m. til godkendelse. 

ULN tilretter satser for kørselsgodtgørelse. Udsendes med næste dagsorden. 
Nuværende regler ligger på hjemmesiden www.ASGI.dk under hovedforeningen, administration, træner/instruktør - eller 
diverse. 

  

6. Nyt førstehjælpskursus. 

Erfaringerne fra sidste års kursus var ikke 100% positive. HA har talt med DGI om evt. nye undervisere. 

Vi talte om evt. idrætsrelateret førstehjælps-kursus gennem Røde Kors. HA og MNL taler med Røde Kors. 
Et decideret idrætsskadekursus tages i DGI-regi. 

 
7. Indkøb af Falck kasser m.m. 

MNL har undersøgt at en kasse med ALT igennem et privat firma koster kr. 1.000 årligt incl. Opfyldning. 

ULN hat talt med Winni C. Kulsviergården har udvidet aftale hos Falck. Winni C. vil anskaffe de tidligere omtalte masker. 
Båren i hallen skal være synlig. ULN taler med Winni C. 

Hvor er Falck-kassen placeret i Hallen ? 
Isposer er i cafeteriet 

http://www.asgi.dk/


Fodbold og Tennis har deres egne kasser i Klubhuset. PW vil orientere trænerne om, at kasserne også bruges til 
børnehold. 

 
8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Formand: 
- Alsønderup sogns kalender er ikke ajourført fra teater og gymnastik. Dette gøres ved mail til ansvarlig, Thomas 
Petersen, webmaster@alsonderup.dk eller pr. post Anemonevej 9, Tulstrup. 
- Stor ros til Familiedagen Alsønderup Åben. ULN var g.d. til evaluering. Meget positivt med et lille underskud. Gentages 
til næste år. Idrætsforeningen skal finde en ny rep. til styregruppen. 
- Idrættens dag den 16. Januar 2004.  
-HA og udvalgene har modtaget indstillingsskemaer.  
-HA orienterede om indstillingsemnerne. 

-Enkelte afdelinger sørger selv for at indstille. 
-Muligt ”emne” til generalforsamlingen diskuteret. Lidt dyrt. ALLE undersøger lignende muligheder til en billigere pris til 
næste møde. 

Næstformand: Intet 

Sekretær : Træner-Lederliste uddelt til gennemgang. Denne skal afleveres med eventuelle rettelser samt tilføjelser af e-
mailadresser til næste hovedbestyrelsesmøde. 

Kasserer: Intet 

  

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton:  
- Stor oplevelse ved Alsønderup Åben 
- Flot tilmelding til ungdomsturnering i efterårsferien…ca. 100 deltagere 
- Træner til ungdom er ok – mangler stadig til motion og veteran 
- JSO spurgte til træningsdragter – betaling & tilskud. PW orienterede om hvordan det køres i fodboldafdelingen. 
Hovedforeningen betaler logo’et. 

Fodbold: 
- Indendørstiderne er fordelt 
- En del trænere er stoppet. Nye er fundet indenfor egne rækker – dog mangler 1.holdet træner til næste sæson 
- Minimål er anskaffet. Stillet til rådighed af Hillerød Kommune. 
- PW orienterede omkring problemer med lang leveringstid af træningsdragter fra Hummel 
- PW mailer indendørs træningstider til Winni C. og HA 

 
Gymnastik: Intet 

Håndbold : PA spurgte til nye bolde. Udgiften skal afholdes over eget budget. 

Skydning : Er startet op på 15m banen. Deltagerantallet af børn fra 7 år og op er faldet, men  
voksengruppen er godt med. 

Teater: Ca. 400 har set børneteaterforestillingen A’la Aladin. Ungdom- og Voksenteater er i fuld gang. 

 
Tennis: Intet 

mailto:webmaster@alsonderup.dk


 
Rulleskøjter:  
- Flot opstart. Henholdsvis 43 og 81 mødte frem de første 2 lørdage 
- Afdelingen råder nu over ca 70 par rulleskøjter 
- Forsøger sig med sæsonkort til enkelte og familier 
- Vagtordning til indgang og cafeteria er under udarbejdelse 
- PW skulle holde foredrag/INFO-møde i DGI Frederiksborg Amt. Aflyst pga. manglende tilslutning 

 
Kulsviergården:  
- Referat er udsendt fra mødet 17/9. ULN orienterede 
- ”Besparelses-møde” referat er ligeledes udsendt. HA orienterede 
- Nyt møde den 18. Nov. For samme deltagergruppe (HA, ULN, PE, HBR og Gitte Hein) 
- Der er fra de enkelte afdelinger ikke behov for et årligt møde. Evt. problemer bør hellere tages efterhånden. 

- Generalforsamling den 24. September 2003.  
-HHM genvalgt for 2 år 
-Ole Caspersen er direkte kontaktperson til idrætsforeningen 

Kontakt-37:  
- HA har udsendt forslag med mødeindkaldelsen. Datoer drøftet. Nr. 7 korrigeres så stof til redaktøren ændres fra 24/9 
til 17/9. Planen herefter godkendt. 
- PW opfordrer til at afdelingerne overholder deadline. 

 
Byfest: Referat er udsendt 

 
Klubhuset:  

- Klubhuset er blevet malet. 
- Vedligeholdelse af vinduer skal vi selv sørge for. 
- Dørene er blevet brandsikret – og må derfor ikke stå med noget i klemme. 
- PW taler med Knud B. om åbning ved udluftning. 
- Vigtigt at sidste mand husker at ”lukke og slukke” 

 
FogS: Intet 

 
IT: 
- Rulleskøjter har overtaget ungdomsafdelingens plads i foreningskartoteket 
- Nye links er på vej med henvisninger til relevante ting for trænere og brugere. Starter op med omkring 40 links. 

 
Banko: ULN afleverede regnskaber for juli og august md. til HA. Kr. 126.000 i overskud på de 2 måneder. 

 
HSI : Møde den 6. oktober 2003. PE forespurgt om deltagelse, da HA er bortrejst på dagen. 

 
Støtteforeningen: 
- Referat er udsendt fra mødet den 17/9 
- HA gennemgik regnskabet kr. 646.000 i overskud. Kr. 323 til vores forening 

 
Cafeteria:  
- Kirsten Dysted deltager fra Rulleskøjter 
- FLN omtalte at der skulle laves en statusopgørelse over inventaret 
- FLN indkalder hvis der opstår behov for evt. møde i udvalget 



 
Lokalrådet: Generalforsamling den 9. oktober 2003. Kirsten Dysted møder fra idrætsforeningen og giver samtykke fra HA 
om opstilling. 

 
10. Eventuelt. 

Næste års idrætslejr. Foreløbig 6 ledere har tilkendegivet deres deltagelse. 

 
Mødet hævet 22.15 
Referent: Helle Berg Rasmussen 

  

 


