
02.11.2005 

Til stede : Hans Rasmussen, Martin Frilander, Ulla Lund Nielsen, Merete Klem Andersen, Heidi Rask, Inge Holding, Ane 
Blom og Helle Berg Rasmussen. 

Afbud fra: Ole Hansen, Gitte Hein, Pia Andersen, Charlotte Eskildsen, Lars Bugge. 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 27/9 2005 samt nærværende dagsorden. 

Referat fra 27/9-05 godkendt 
Tilføjelse af punkt til dagsorden: Meddelelser fra Formand, Næstformand, Sekretær og kasserer sat på som pkt. 6A 

2. Børneattester. 

Hovedbestyrelsen anbefaler at der tages hjem på samtlige trænere for børn under 15 år, men at der begyndes med nye 
trænere. Trænerne skal dog være over 15 år.  
Afdelingerne skal indhente samtykkeerklæring og aflevere dem til Helle Berg Rasmussen, der viderebringer dem til Det 
Centrale Kriminalregister. 
Det er afdelingernes ansvar at samtykkeerklæringerne udfærdiges. 

Når erklæringerne er modtaget retur bliver det påført på en samlet liste med ansættelses start/slut. 

Skal der være en afmelding på personen til Kriminalregistret, når trænersamarbejdet ophører - Nej. 
Vil vi få besked om en dom under ansættelsen. Undersøges nærmere i DGI, hvorfra vi vil få nærmere besked. 

HR undersøger med Peter W. om listen over hvornår der er indhentet attester evt. kunne ligges på vores hjemmeside, 
men kun med adgang for HR og HBR. 

HR undersøger om Vejledning om Børneattester kan skaffes som folder fra DGI. Denne vil blive sat i hallen såfremt den 
kan skaffes. 

3. Halvårsregnskab 

ULN gennemgik regnskabet og kom med følgende kommentarer: 

Hovedafd: 
Vores del af overskuddet fra Alsønderup Fester 265.000 som hentes hjem fra Støtteforeningen. 
Der er brugt flere penge på idrætslejren – der skal tages højde for dette ved næste budget, da der var flere deltagere 
end tidligere. 
Bankgebyrer er steget – da vi er overgået til pbs til opkrævning. 

Der er indkommet kr. 18.000 fra Hillerød Slotsfestival. De er uddelt på de forskellige afdelinger alt efter hvor mange 
hjælpere de forskellige afdelinger stillede med til arrangementet. 

Gymnastik: 
Skal være opmærksom på kr. 50.000 som er hensat fra sidste år. 

Badminton: 
Skal være opmærksom på at kontingenterne måske ikke kommer helt op på forventet niveau. 
Har haft stor udgift til boldskab. 

Fodbold: 
Kontingenterne kører som de skal – men de har stort set brugt alle penge på udgiftssiden.  
De har 32.000 tilbage- hvoraf 24.000 skal bruges til halleje. Så der burde ikke være flere udgifter i dette regnskabsår. 



Tennis: 
Er stort set færdige med årets udgifter.  
De opsparede midler er afdelingen i færd med at bruge til reparation af vandingsanlæg. ULN undersøger med Hillerød 
Kommune om de giver et tilskud til reparationen. 

4. Opfølgning på møde med DGI 

Det var et rigtigt godt kursus. 
Vi kiggede på plancherne fra dagen hvor der var blevet talt om at få lavet en træner-lederfolder og liste over 
arbejdsopgaver i udvalgene. 

Omkring Træner-lederfolderen talte vi om at der skal nedsættes et udvalg. Afdelingerne spørger i baglandet til næste 
møde. 

Der manglede en planche – det menes at Lars Bugge skulle have den, da den kunne sættes i gang umiddelbart. HR 
forhører sig efter den. 

Omkring arbejdsopgaver i udvalgene – den får lov at ligge lidt så vi ikke kaster os i gang med for meget på én gang. 

5. Normer og værdier. 

MF fremlagde oplæg til ændring/udvidelse af vedtægterne samt tilføjelse til foreningens skrivelse om værdier og 
normer. 

I vedtægterne for foreningen § 5 står: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.  
Vi talte om at denne skal ændres til ”Kun bestyrelsen…..” dette skal godkendes på næste generalforsamling. 

Følgende tilføjelse til ændringer af vores værdier og normer blev vedtaget. 
”ASGI bygger på breddeidræten, som skal sikre, at alle medlemmer har mulighed for at udfolde deres evner, og hvor 
deltagelsen ikke må være betinget af medlemmernes sportslige kvaliteter”. 

Vi talte om at også vi kunne stille forventninger til udøverne mht. deltagelse og lyst. Genoptages på næste møde før 
ændring foretages. 

6A. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formand : 
Unge på vej – idrættens dag er udsendt fra kommunen. Skulle gerne være sendt til de enkelte afdelinger….HR 
undersøger med de fraværende afdelinger. 
HR orienterede om overflytningsplanerne. Planerne har været fremlagt på et møde – men pt. vil HUR ikke give tilladelse, 
så det bliver ikke lige i nærmeste fremtid. Hans Henrik Mortensen og Hans Asmussen er derfor gået ud af udvalget som 

er nedlagt, og HR og Henrik Gram skal herefter indgå på deres pladser hvis det startes op på et senere tidspunkt. 
Punktet bør komme på dagsorden fremover. 

Næstformand: 
Vi har i dag fået taget billeder til artikel til Lokalt Nyt omkring hovedbestyrelsen og dennes arbejde. MF har lavet artiklen 
og her vil der komme de ovenstående billeder. 

Sekretær:  
Træner-lederlister bør gennemgås i afdelingerne og ændringer skal gives til HBR. 

Kasserer :  
ULN har modtaget en reklamelommeregner med sit navn på fra et firma som hedder National Pen. 
Har været til møde i kommunen om Agenda 21. 

6B. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 



Badminton: 
AB spørger til bander i salen onsdag aften: De bør være taget ned.  
Hvem ejer badminton nettene ? Nogle er gået i stykker. Kulsviergården ejer dem. AB kontakter Winni 
Har holdt efterårsturnering for børn. Rigtig mange deltagere. 
Der har været 14 børn af sted til en turnering på Bornholm. 

Fodbold : 
Intet 

Gymnastik: 
Heidi repræsenterer afdelingen fremover til hovedbestyrelsen.  
Heidi undersøger med MNL om hvem der bliver Brug Skolen repræsentant. 

Håndbold: 
Intet 

Skydning:  
Intet 

Teater: 
ULN har ikke fået nogen regning på serviceaftale på kopimaskinen. 
Ved fejlmelding af maskinen. Gøres af den der opdager fejlen, service-kortet ligger ved maskinen. 

Rulleskøjter:  
Intet 

Tennis: 
Problemer med vandingsanlægget beskrevet tidligere. 
Har holdt god og konstruktiv generalforsamling. 
Leder efter ny børnetræner, i år har der været 16 børn til træning. 
Opfordrer folk til at rydde op efter sig, når man indtager mad og drikke foran klubhuset på bænkene. 

Kulsviergården og cafeteriet: 
Fødevarekontrollen har påpeget at egenkontrollen ikke er overholdt. Mappen er væk! HR sørger for at der laves en ny 
mappe. 
Der var ikke ryddet op i det tilstødende lokale. Tingene er vores egne. MF aftaler en dag med Svend for oprydning i 
rummet. 
Omkring vask af viskestykker: det er ikke Kulsviergårdens ansvar.  
Cafeteriaudvalget bør drøfte hvad der sker med viskestykker, egenkontrol, service, bordopstilling mv. 
Kulsviergården har afholdt generalforsamling. Ny formand: Henrik Gram 
Opvaskemaskinen er kaput.  
Badminton har intet hørt omkring ur i hallen. Winni skulle vende tilbage til afdelingen. 

15.nov. kl. 19.00 afholdes det årlige evalueringsmøde mellem Kulsviergården og idrætsforeningen. MF og HR deltager. 
ULN orienterede om at der ikke måtte være drikke og slik i hallen. Gælder det også drikkedunke til sportsaktiviteter? 

Byfest: 
Tilsendt materiale fra Knud Brodersen genoptages på januar mødet. 

Klubhus: 
ICH spurgte til snerydning v. klubhusets indgang. Er tidligere blevet gjort af Knud Brodersen. 

Banko:  
Intet 

IT: 
Debatten bliver ikke brugt – kan den ikke pilles ud? 



Lokalt Nyt 
Deadline 13.november 2005  
Der er stadig problemer med uddeling af bladet. Post Danmark giver undskyldningen med at de modtager for lidt blade. 
Der vil fra nu af blive produceret flere blade. 

HSI :  
Intet 

Støtteforeningen:  
Intet 

Lokalrådet: 
HR er blevet næstformand 

7. Eventuelt 

Intet 

 
Næste møde afholdes: Torsdag den 5. Januar kl. 19.30 

Mødet hævet 22.10 
Helle Berg Rasmussen 

  

  

 


