
REFERAT AF HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 5. FEBRUAR 2004 KL. 19.30 

 
Tilstede : Hans Asmussen, Inge Holding, Pia Andersen, Flemming Lynge Nielsen,  
Jørgen Sommer, Ulla Lund Nielsen, Mads Houman og Peter Eriksen. 

Afbud fra : Mie Nørby Larsen, Ole Hansen, Peter Windum, Helle Berg Rasmussen. 

  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. Januar samt nærværende dagsorden. 

Referat af den 5. januar 2004 samt dagsorden blev godkendt. 

 
2. Beslutning om indkøb af fleece jakker til udvalg m.m. 

En prøvejakke gik på omgang og der var enighed om at kvaliteten er i orden. Farven bliver ”Marineblå” med hvidt ASGI 
logo udvendigt øverst på højre side. Alle afdelinger (A) skal snarest melde tilbage med antal og str. Mandagsbanko og 
idrætslejr-ledere skal tælles med idet samlede antal. (A) Tilbagemelding mangler fra Tennis, Skydning, Fodbold, FogS, 
Teater. 

 
3. ¾ Årsregnskab pr. 31. December. 

Regnskabet blev gennemgået af Ulla som er begyndt at bruge den nye DGI-regnskabs pakke. 
Ulla drøfter kontingentindbetalinger med fodbold. 
Godkendt. 

 
4. Indledende drøftelse af budget for året 2004/05 

Følgende beløb er på nuværende tidspunkt ønsket opført i budgettet. 

Generalforsamling: 35.000,- 
Cafeteriet: 20.000,- 
Idrætslejr: 35.000,- 
Trykning af velkomstfolder 3.000,- 

 
5. Idrætslejr 2004. 

I år er der seks ledere der har meldt sig – flot. 

 
6. Mistet portotilskud. Ny procedure. 

Første gang fremsendes kontakt-37 med posten, med et brev hvori der står at man for et kontingent på 100,- pr. år kan 
få tilsendt bladet med posten i fremtiden. 
Kan kontakt-37 lægges ind på ASGI- hjemmesiden?? 

 
7. Nedsættelse af haltidsudvalg for den kommende sæson. 

Med i udvalget er:  
Fodbold – Peter Windum 



Rulleskøjter – Peter Windum 
Badminton – Vibeke Andersen 
Håndbold – Pia Andersen 
Gymnastik. ? ( Mie Nørby Larsen ) 

Hans Asmussen indkalder til første møde. 

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

Formand: Orientering om Hillerød kommunes Lederpris 2003. 

Næstformand: Ønsker ikke at genopstille til næste generalforsamling. 

Sekretær. Syg 

Kasserer : Intet. 

  

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg. 

Badminton:  
10 har meldt sig til loppekørsel, søger stadig efter flere. 
Har haft tyveri i køleskab i december, prøver nu at sikre skabet yderligere. 
Har fået nyt træningstøj. Skal have møde med en idrætskonsulent for at høre hvad man kan gøre yderligere for 
afdelingen. 

 
Fodbold: 
Har allerede haft møde med den nye træner, Jan Olsen. 
Der er valgt ny kasserer, det ser ud at fungere vældig godt. 

Gymnastik: Intet. 

Håndbold:  
Prøver at finde folk til loppekørsel, det er svært at finde folk der gider. 
Skal have møde mandag 9-2-2004. 

Skydning: Intet. 

Teater: 
9 ud af 11 forestillinger har kørt med fuld sal. Stor succes med teater efterfulgt af spisning og dans. Det kører i 
øjeblikket godt med Kulsvigergården. Jubilæums skrift/hæfte er uddelt ved hver forestilling. Er i gang med jubilæums 
forestilling til 27/3-2004. 

Tennis:  
Vinter hi. Påtænker at få en ADSL linie i stedet en ISND ifm. bane-booking. MH arbejder på det nye procedure-hæfte 
ifm. børnekrænkning. 

Rulleskøjter:  
Nu 420 medlemmer, det går stadig godt. Har indtil videre fundet 10 til loppekørsel. DGI-stævner giver godt i caffeterie 
kassen. Har anskaffet trøjer til medhjælpere. 

Kulsvigergården: Økonomien går lidt fremad. 



 
Kontakt 37:  
Postkassen til kontakt 37 vil ikke blive genopsat på klubhuset. Skriftlige indlæg kan afleveres hos PW, Lyngbakken 13. 

Byfestudvalg: Intet. 

Klubhus: Intet. 

FogS: Intet. 

IT:  
PW arbejder på at få fodbolds afdelingens medlemmer ført over i Foreningspakken 
PW afslutter snart udviklingen af den nye ASGI.DK hjemmeside. Indeholder bla. Et helt nyt dynamisk billedarkiv samt nyt 
dynamisk nyhedssystem + nyt layout. Udviklingen kan følges på adressen: WWW.ASGI.dk/index4.htm 

Cafeteria:  
Har afholdt et godt og positivt møde med Kulsvigergården. Tæppe i cafeteria bliver udskiftet med ny gulvbelægning. 
Undersøger om de 2 automater ude i selve cafeteriet kan afskaffes, de bruger meget strøm og er grimme. Rygeforbud 
skal diskuteres og besluttes på næste HB møde. 

Lokalrådet: 
Har foreslået diverse steder til udbyggelse for både Alsønderup og Tulstrup. 
Det forsøges igen at få et fælles sogneblad op at stå. 

AlsønderupÅben: 
11-sep. 2004. Hvem ønsker at være med i styregruppen ? 
Ulla ønsker afløsning i gruppen. 
Der vil blive arrangeret 10-kamp. Skolen lægger skolegård til. 

 
Eventuelt:  
Fastelavn på Kulsvigergården vil jo som tidligere aftalt blive arrangeret af FogS og Fodboldafdelingen (PW). Festen bliver 
annonceret på forsiden af Kontakt denne gang og PW holder møde senere med Per & Lillian om hvordan og hvorledes 
festen skal gennemføres 

TRYK af ASGI-folder. PW har indhentet en del tilbud fra div. Trykkerier – generelt er de meget dyre. Med mindre andet 
bliver aftalt, så fortsætter PW sin søgen efter et godt tilbud. 

Der er booket plads på Eksperimentariet til generalforsamlingen. 

  

 

http://www.asgi.dk/index4.htm

