
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. September 2001 

 
Til stede: Gitte Siezing, Poul Erik Rasmussen, Hans Asmussen, Merete Henriksen, Hans Christian Hæsum Petersen, Mads 
Hovmann, Jørgen Henriksen, Peter Windum, Flemming Lynge 
Nielsen og Ulla Lund Nielsen 

Afbud fra: Kirsten Dysted 

Fraværende: Ole Hansen 

0. Drøftelse med Jesper Neumann, skoleinspektør ved Alsønderup skole 

Etableringen af en IFO blev drøftet. Skolen er interesseret i mere målrettede aktiviteter om eftermiddagen, f.eks. idræt 
på Kulsviergården, og var derfor interesseret i et samarbejde omkring dette. Jesper Neumann gjorde opmærksom på, at 
hvis det drejer sig om klubbørn hører dette ikke under skolen, men Børn og Kultur. Klubberne i Hillerød Kommune har 
allerede i dag et samarbejde om aktivitetstilbud på tværs af klubberne, hvor der kunne være mulighed for at oprette 
hold i dette regi. Der kigges på de ordninger der allerede fungerer i FIF og HGI. Der nedsættes et udvalg med deltagelse 
af Jesper Neumann, Conny Brun fra klubben og idrætsforeningen. Samtidig blev det foreslået at lave en 
brugerundersøgelse blandt børnene. 

Brug af skolebussen blev drøftet. Bussen ejes af Børn og Kultur som skal spørges om tilladelse til lån. 

Jesper Neumann orienterede om den foretagne ombygning af omklædningsrum i gymnastiksalen og efterlyste en 
gennemgang af redskabsrummet med henblik på at få ryddet op. Skolen er villige til evt. at investere i nye redskaber. 
Gymnastikudvalget skal kigge på oprydningen, evt. i samarbejde med Charlotte som er lærer på skolen. 

Skolen savnede opbakning fra idrætsforeningen til Brug skolen, og efterlyste evt. nogle nye aktiviteter. Der blev gjort 
opmærksom på, at gymnastiksalen er tom i forbindelse med Brug skolen. 

Et fælles blad i sognet blev diskuteret, og skolen er positivt indstillet overfor dette. 

1. Godkendelse af referat fra møde den 7. august samt denne dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Opfølgning på beslutninger samt eventuelle ”visioner” 

Kommunen arbejder på at få flyttet master ved fodboldbanen. Lysbanen kommer til at ligge ved klubhuset. 

Der er ikke kommet tilbud fra revisor. 

Kommunen har lovet at lave flisegangen langs tennisbanerne dobbelt så bred. 

 
3. Internet 

PW orienterede om at alle sider til afdelingerne nu er lavet, og også medlemsdatabasen er i orden. 

PW mangler stadig kontakt fra de enkelte afdelingers ansvarlige for hjemmesiden. ULN sørger for at checke op på hvem 
de enkelte ansvarlige er, og indkalder til møde. 

4. Tilskud til landsstævne 2002 



Det blev vedtaget at der ydes et tilskud på 350,00 til alle deltagere, som har været medlem af foreningen pr. 1. Januar 
2002. 

Teaterafdelingen laver et indlæg til Kontakt37. 

Der blev orienteret om at Amtsforeningen arbejder med at få lavet noget fælles tøj (t-shirt eller sweat-shirt). Der vil ikke 
blive en fælles træningsdragt, på grund af den i forvejen høje pris. 

5. Sted og dato for næste års idrætslejr 

Idrætslejren 2002 afholdes i den sidste uge af skolernes sommerferie. Der laves et indlæg til Kontakt37. 

6. Velkomstfolder A.S.G. & I. 

Tennisafdelingen har kigget på forslaget til folder, og syntes at dette er en god ide og er også indstillet på at leve op til 
folderen med afholdelse af forældremøder m.v. 

De øvrige afdelinger bør behandle materialet inden næste hovedbestyrelsesmøde. 

7. DGI – informationsmøde. 

DGI har fremsendt tilbud om at møde op til et informationsmøde, hvor de vil fortælle om deres tilbud og aktiviteter. DGI 
bliver inviteret til at deltage på et hovedbestyrelsesmøde inden for de næste 3 måneder. 

8. Meddelelser for formand, næstformand, kasserer og sekretær 

Kommunen vil gerne have ønsker til arbejder der skal udføres på fodboldbanerne. PER har talt med kommunen. 

Der er endnu ikke givet et svar til juletræsudvalget fra Kulsviergården på spørgsmålet om halleje i forbindelse med 
juletræsfesten 2001. Samtidig var der enighed om at idrætsforeningen støtter op om juletræsfesterne og godt kan 
acceptere et underskud, dog vil man gerne se et overslag over budgettet for festerne. 

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Fodbold: 
Afdelingen holder generalforsamling den 23. Oktober 2001, kl. 19.30. 
Træneren for seniorernes 1. Hold er stoppet. 
Afdelingen har aftalt med klubhuset at maling ud mod parkeringspladsen udskydes til foråret. 
Planlægger at afholde et stævne for børnehold. 
PW forespurgte hvor meget der måtte købes tøj for til trænere. De gældende regler blev gennemgået. 

Kontakt37: 
Det blev aftalt at godkendelse af annoncer bliver godkendt af Gitte Siezing, og ikke skal i hovedbestyrelsen. 

Gymnastik: 
Starter sæsonen op medio september. 
Afdelingen har fået instruktører til alle hold. 
Det blev vedtaget at afdelingen må indkøbe redskaber i henhold til det fremlagte tilbud på 38.700 kr. Afdelingen har kr. 
13.000 stående fra sidste år og forventer at kunne afholde kr. 10.000 indenfor dette års budget. De resterende kr. 
15.900 afdrages over 3 år med 5.300 kr. pr. år. Afdelinge forsøger samtidig at søge amtet om tilskud til investeringen. 

Tennis: 
Har afholdt generalforsamling, hvor alle på valg blev genvalgt. 
Klubmesterskaberne er blevet afholdt med få deltagere. 



Kulsviergården: 
Der afholdes generalforsamling den 26. September 2001, kl. 19.30. Her vil der blive fremlagt forslag til 
vedtægtsændringer der medfører at antallet af bestyrelsesmedlemmer falder fra 9 til 6 (samt 1 medlem fra 
idrætsforeningen). Derudover vil man indføre et årligt kontingent på 50 kr. for medlemmer. Hvis vedtægtsændringerne 
bliver godkendt, betyder dette at alle bestyrelsesmedlemmer vil være på valg. 
Hovedbestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage i generalforsamlingen. 

Kulsviergården har meddelt at opkrævning for leje af teatersalen til øveaftener i forbindelse med Alsønderup Fester 
fremover vil blive opkrævet, og så må teaterafdelingen og Byfestudvalget afklare betalingen af lejen. 

Badminton: 
Holder sit første udvalgsmøde efter sæsonstarten den 4. September 2001. 

Støtteforenigen: 
Udkast til regnskab blev gennemgået af HA. Regnskabet udviser et overskud på 540.000, hvoraf Alsønderup Fester har 
overskud på 280.000 (en nedgang på 40.000 kr. i forhold til sidste år) og bankospil har et overskud på 224.000 (en 
nedgang på 124.000). Overskuddet betyder at der er 270.000 kr. til idrætsforeningen, som har budgetteret med at 
hæve kr. 355.000 i år. Dette kan lade sig gøre, da vi har et tilgodehavende på 85.000 kr. i støtteforeningen. 

Støtteforeningen har drøftet borgermødet i Lokalrådet, hvor der fremlægges forslag til vedtægtsændringer. GS og Hans 
Henrik Mortensen fra Kulviergården holder et møde med lokalrådets formand. 

Teater: 
Er gået i gang med prøver på ”Esther”. 
Har afholdt teaterfamiliedag med 30 deltagere. 
Afholder kursus med DGI den 22. Og 23. September 2001. 

Klubhus: 
Der tages kontakt med et låsefirma. 

10. Åbent for tilføjelser. 

Intet. 

11. Eventuelt 

Intet.. 

 


