
6 FEB 2006 

Til stede : Hans Rasmussen, Martin Frilander, Niels Jacobsen, Heidi Rask, Inge C. Holding, Ane Blom og Ulla Lund 
Nielsen 

Afbud: Pia Andersen, Lisbeth Hjort, Gitte Hein, Helle Berg Rasmussen og Ole Hansen 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5/1 06 samt nærværende dagsorden. 
Referat og dagsorden blev godkendt 

2. 3/4 års regnskab. 
ULN gennemgår de enkelte afdelingers regnskab. Det bemærkes at fodboldafdelingen stadig - trods tidligere "påtaler" - 

stadig har et betydeligt underskud.  
Det blev aftalt, at ULN skulle medtage restancelister til næste HB-møde, hvor også en gennemgang af ASG&I´s samlede 
regnskab vil blive gennemgået. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  
• AKTION: ULN 

3. Træner/leder folder 
Ingen afdelinger havde medbragt input til træner/leder folder. ICH har udarbejdet et udkast til en skabelon til en 
træner/leder folder. Denne vedhæftes dette referat og de enkelte afdelinger bedes sørge for input fra deres respektive 
afdelinger under dette afsnit..  
De anførte punkter i afsnittet (sæsonstart, antal hold, afdelingens bestyrelse osv.) er kun tænkte forslag. Ønskes der 
andre informationer tilføjes disse. På næste HB forventes det, at alle afdelinger har udarbejdet informationer for deres 
afdeling. Forslag til ændringer og tilføjelse til hovedteksten er velkomment. Sendes evt. elektronisk til ICH 
på icholding@bi.ku.dk 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 
• AKTION: alle afdelinger 

4. Idrætslejr i uge 26 (26-30 juni 2006) 
Der er pt ingen emner til lejrlederpositionen. Claus A, Poul Winter og Rasmus M. er blevet spurgt og de ønsker ikke 
positionen.  
Finn P vil gerne deltage som lejrmedhjælp. ICH også, med forbehold for at andet arrangement som måske også er i uge 
26. ULN vil overveje. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 
5. Haltidsfordeling 
MF indkalder til møde. Det forventes at hver afdeling stiller med repræsentant (tennis, skydning og teater undtaget) 
7. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formand :  
HR har deltaget i møde med Hillerød Kommune angående bebudede besparelser på bl.a Børn og Kultur-området. Der er 
muligvis varslet en besparelse på klubbens ekstraordinære tilskud, hvilket kan resultere i at ASG&I må ud og søge halleje 
i kommunens øvrige sportshaller. 
det bemærkes at ansøgningsfristen for Kommunens halleje er 1 marts.  
Kommune har endnu ikke meldt ud, hvor besparelsen skal falde. Den afventes. 

DGI Landsstævne 2006 i Haderslev d. 29/6 - 2/7. 

Arrangementer ifm. generalforsamlingen blev gennemgået. Der arbejdes videre på disse ideer. Endeligt arrangement 
besluttes på næste HB møde og udvalg nedsættes. Formanden anmoder om beretninger fra de enkelte afdelinger til 
formandens beretning til GF. 
Det bemærkes at annoncering i Lokalt Nyt skal ind senest d. 21 marts. 
• AKTION: alle afdelinger 
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Næstformand: 
MF har skrevet indlæg til Lokalt Nyt angående kommunens bebudede besparelser på idræts-området. 

Sekretær: Intet. 

Kasserer :  
ULN udarbejder aktivitetsansøgning til Hillerød Kommune på vegne af alle afdelingerne. 
• Hovedafdelingens budget 2006 og 2007 sættes på dagsordenen til næste møde. 

 
8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: 

AB efterlyser skema over udført rengøring i Kulsviergården. MF bemærker at punktet var blevet glemt ved sidste møde i 
Kulsviergårdens bestyrelse. Det bliver medtaget på næste møde. Stor tilslutning til Vinterturnering d. 18+19/2. Derfor 
behov for megen medhjælp til bl.a cafeteriabemanding fra forældre. E-mail liste udarbejdet over mulig hjælp fra 
forældre-gruppen. 
Generalforsamling d. 19 april 2006 

 
Fodbold : 
Godtgørelser til bl.a træner pleje (træningstøj og sko) bør benyttes mere effektivt af afdelingen (udgiften afholdes af 
hovedafdelingen). 
Indhentelse af børneattester vil blive iværksat. 
Har indhentet priser for nødvendig udskiftning af Viasat-modtager fra analog til digital. Dette sker pr. 1 maj. Foreningen 
er registeret som en offentlig institution og derfor er abonnementet dyrere. ULN vil gennemgå de forskellige tilbud.  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 
Gymnastik: 
Familiedag afholdt d.22 januar en stor succes. Vil blive gentaget til næste år 
Afdelingen kasserer oplever at medlemsdatabasen er "tung" at arbejde med.  
Det foreslås ophængning af billeder/fotos af gymnaster i cafeteriaet på Kulsviergården. HeR inviteres til at få forespørger 
om samarbejde med skolen om gensidig brug af redskaber.  
Håndbold afd. medlemmer, der træner umiddelbart efter springgymnastik har lovet at undlade at ryge før deres træning. 
Det bevirker, at børnene ikke skal sidde i et røgfyldt lokale efter ders træning.  
Gymnastikopvisning d. 19 marts. Til denne kan musikanlæg eventuelt lånes af DGI for kr. 500, hvis ikke der er kommet 
en afklaring på situationen omkring Kulsviergårdens anskaffelse af nyt musikanlæg  
Generalforsamling d. 18 april 2006 

 
Håndbold: Intet 

Skydning: Intet 

Teater: 
Situationen omkring kostumeopbevaring er forsat uafklaret. Loftet over lejligheden på Kulsviergården er tidligere 
foreslået som en mulig opbevaring. Det vil koste ca. 200.000 kr. at forberede dette lokale til egnet opbevaring med de 
nødvendige bygge- og brandtekniske tiltag. 

Rulleskøjter:  
Der arbejdes med en idé om at afholde en månedlig rulleskøjteaften for et lidt ældre publikum end lørdag formiddag. 
Dette som et led i etablering af tilbud til de 8-0 klasses unge. 

Tennis: Intet 

Kulsviergården: 
MF har udsend en nøgleoversigt til alle i HB. Indvendinger bedes rette mod Winnie Christensen. 



WC beklager en bookingfejl: Det er ikke - trods indgået aftale - muligt for badminton afd. at booke hallen den 3 
weekend i februar 2007. WC tilbyder at finde et alternativ. 
Beslutning om anskaffelse at et nyt musikanlæg ligger pt hos Palle Madsen. 
Stikket til dommerbordet er itu. Svend iværksætter reparation. 

Cafeteriaudvalget: 
Der har været afholdt møde i udvalget Det bemærkes at ordningen med egenkontrol nu fungerer godt.  
Det er foretaget en oprydningen i køkkenet og uvedkomne effekter er blevet bortskaffet.  
Det påtænkes indkøbt voksduge og silkeblomster til cafeteriaet. 

Byfest: Intet. 

Klubhus: Intet. Det bemærkes, at der kun meget nødtørftigt er ryddet sne til indgangsdøren og slet ikke på 
parkeringspladsen. 

Banko: Intet. 

IT: Intet. 

Lokalt Nyt 
Alle annoncepladser for 2006 er blevet solgt.  
OBS!! Deadline ændres fra d. 25 juli til d. 17 juli. 

Baneflytning: Intet. 

HSI : HR kontakter HSI angående Kommunens besparelse. 

Støtteforeningen: Intet. 

Lokalrådet: Intet. 

7. Eventuelt  
NJ forespurgte, hvorfor ASG&I ikke er nævnt i folderen "Fritidskortet Hillerød", udarbejdet af Hillerød Kommunes 
folkeoplysningsudvalg og uddelt til alle skolens 0-5 klasses elever. Det skyldes sandsynligvis en overseelse af en 
invitation til at deltage. 
Fritidskortet giver indehaveren ret til nogle gratis prøvetimer i den enkelte idrætsforening. det er listet 23 
idrætsforeninger og 2 spejderforeninger. 

 
Næste møde afholdes: Tirsdag den 7 marts kl. 19.30 

 
Mødet hævet 22.00,  
referent: Inge C. Holding 

 
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden. 

  

 


