
R E F E R A T  
fra Hovedbestyrelsesmøde d. 5 september 2006 

Til stede : Hans Rasmussen (fmd), Martin Frilander (næstfmd), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), 
Flemming Pedersen (håndb), Merete Klem (tennis), Ane Blom (badm), Heidi Rask (gym), Gitte Hein (teat) og John 
Rasmussen (fodb), 

Afbud: Ole Hansen (skyd), Henrik Andersen (supp), 

 
Skolen har meldt afbud til dagens repræsentation. Det udsættes til næste HB møde 4 oktober. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

1. Godkendelse af referat fra d. 15 juni 2006 og nærværende dagsorden. 
Rettelse til referatet under pkt. 8 Kort orientering fra afdelingerne, håndbold: Hillerød Håndbold klub skal rettes til 
Ålholm håndboldklub. Referatet blev herefter godkendt. 
Dagsorden blev godkendt 

2. Træner-leder folder. 
Rundsendt pr. mail et par dage forud for mødet. Der mangler stadig input fra håndbold og rulleskøjter. Mail til Inge med 
input og eventuelle rettelser/tilføjelser snarest muligt. Folderen skal – når den er færdig - lægges ind på ASGI´s 
hjemmeside 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

3. Alsønderup Åben 
Is og popcorn-, Pølse- og Øl/Vand-boderne er nu fuldt bemandet. Fodboldafdelingen mangler dog forsat at melde navne 
tilbage til bemanding af pølsevognen. Alsønderup Købmand er ferielukket nu og billetsalget er derfor kun hos Tulstrup 
Købmanden og på dagen.  

Der er tilmeldt 9 fodboldhold i grundejerforeningsfodbold. Der udtrykkes undren over, at der ikke er mere info at finde 
på hjemmesiden om familiedagens aftenfest på Kulsviergården. 

4. HB julefrokost d. 24 november 
Det blev besluttet, at arrangementet i år er med partnere. Der er ikke sat penge af i budgettet i år, så det blev ligeledes 
besluttet at holde det privat. Ane Blom har tilbudt at lægge lokaler til. Detaljer omkring bespisning aftales på næste 
møde. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

5. Dokumentet "Årets gang" 
Udkast rundsendt pr. mail et par dage forud for mødet. Endelig version blev besluttet. Vedhæftes dette referat. 

6. Idrætslejr 2006 opfølgning. 
Evalueringsmøde er endnu ikke afholdt.  

• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde  
(hvis der er afholdt evalueringsmøde i den mellemliggende tid). 

 
7. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
FM: Eniro fagbog optager forsat ASGI gratis 
FM: Brug skolen indkalder til styregruppemøde. ULN deltager som ASGI repræsentant. 
MF: Tennisafdelingens Touchpad (som blev beskadiget under lynnedslag) er desværre ikke omfattet af forsikringen. 
Tennis må således selv bekoste reparationen. 
MF: Knud Brodersen har udskiftet ventiler for at afhjælpe varmeforsyningen i omklædningsrummene i klubhuset. 

8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Er lige startet op. Tilmeldt Efterårsturneringen. Forårsturneringen 2007 er blevet droppet af økonomiske 
grunde. Baneudlejningen (Vibeke Andersen) er gået i gang pr. 1. september 



Fodbold: Kun 4 personer tilbage i bestyrelsen. Der arbejdes på at få fat i en træner til seniorerne. Der arbejdes ihærdigt 
på en forbedring af afdelingens økonomi i samråd med ULN. 

Gymnastik: Indskrivning d. 6. september. Sæsonstart i næste uge. "Damer med gang i" – holdet mangler desværre 
instruktør og må derfor aflyses.  
Gymnastik har i juli modtaget en henvendelse fra Ny Hillerød kommune om deltagelse i Fritidskort (som tilbyder en/flere 
gratis prøvetimer til en given sportsgren i en given sportsklub). Fritidskortet gives til alle børn/unge i kommunen. Det er 
nu forsent at komme med i denne runde. HR retter henvendelse til kommunen, så kontakten til bliver HR og ikke 
gymnastikafdelingen. 
Gymnastik spørger til procedure omkring halaflysninger. Kulsviergården skal udmelde aflysninger 1 måned før. Ved 
aflysninger bliver der ikke opkrævet halleje. 

Håndbold: Haltidslisten, der er blevet tilsendt formanden fra Winnie Christensen (Kulsviergården) er blevet godkendt (på 
trods af ukendt turneringsplan, da denne ikke endnu er frigivet). Træning start medio august. 

Skydning: Klubmesterskab afholdt for børn. 

Teater: Børneteater ”Alibaba og de fyrre tyve røvere” har premiere d. 27. sept.  
Voksenteater går i gang snart med forestillingen ”Arsenik og gamle kniplinger”. Premiere på denne forestilling er 
berammet til d. 27. januar 2007. 
Kostumeopbevaring er forsat et problem. Alsønderup fester udlåner lokaler frem til januar. Ansøgning til kommunen 
afventer budgetforhandlingerne. Vi undrer os over at alle kommunens teaterklubber er blevet genhuset – hvorfor ikke 
os?? HR vil følge op på sagen i samråd med Henriette Høj.  
• Punktet om kostumeopbevaring sættes på dagsordenen til næste møde. 

Tennis: Klubmesterskabet blev aflyst pga for få tilmeldte. Generalforsamling i august aflyst da kun 1 medlem mødte op. 
Ny generalforsamling berammet til d. 19. september kl. 19:00 i Klubhuset. Flere medlemmer ønskes. Medlemstallet 
faldet fra 126 i 2005 til kun 90 i 2006. 
Tennisafdelingen kan fejre 25 års jubilæum i 2008. 

Rulleskøjter: Intet 

Kulsviergården: Kulsviersalen er blevet renoveret resultatet er godt modtaget. Regnskabet for 2005 og 2006 blev 
fremlagt på bestyrelsesmøde i sidste uge. 79.000 kr. underskud (grundet store hensættelser) og 72.000 kr. i 
driftsoverskud. Intet musikanlæg er leveret endnu. Det er nu blevet lovet opstillet i uge 36. Generalforsamling 
september kl. 19:00. 

Der blev spurgt til aflønningen af de af ASGI´s medlemmer, der var blevet bedt om at hjælpe til ved Ullerød Brugs 
Jubilæumsfest. Der er ikke blevet fortaget aflønning af disse personer.  
For at undgå eventuelle misforståelser i forhold til frivillige hjælpere på Kulsviergården i forbindelse med diverse 
arrangementer, bør honorarer til disse (eller til de afdelinger/foreninger de repræsentere) aftales og præciseres forud for 
hvert arrangement. 

HR efterlyser informationer om koldhals-projektet. Der vil blive indkaldt til møde med støtteforeningen, hvor dette emne 
vil blive taget op. HR, ULM og ICH deltager. 

Cafeteriaudvalget: Der er fra badmintonafdelingen observeret en del uorden i cafeteriet med forskellige effekter, der står 
uhensigtsmæssigt placeret. Det antages at Kulsviergårdens frysekummer, der er placeret i udskænkningsområdet, vil 
blive fjernet snarest. MF checker op. 

Byfestudvalget: Intet. 

Klubhus: HR har endnu ikke fået kontakt med Knud Brodersen pga tidspres. 

Banko: Der er indført rygeforbud i den lille sal. Den beslutning er blevet blandet modtaget. Det nye opråberanlæg er 
blevet indkøbt sammen med de andre bankoforeninger. Anlægget har vist sig meget billigere end først antaget. 



IT: Hjemmesiden er stadig ikke så driftsikker. Afdelingerne afventer at rettelser bliver foretaget. HR vil tage kontakt til 
PW for at få en oversigt over aktuelle fejl og mangler og for at afklare behovet for yderlig hjælp til vedligeholdelse af 
hjemmesiden. 

Lokalt Nyt: Næste deadline er 19 september. 

Alsønderup Åben: Var sat på som separat punkt på dagsordenen. 

HSI: Intet 

Støtteforeningen: Intet. 

Lokalrådet: Har fået en del af kommunens trafikpulje. Der er i lokalrådet diskuteret flere tiltag. 

8. Eventuelt  
Intet 

Næste møde afholdes: onsdag d. 4 oktober 2006 kl. 19.00 

Mødet hævet kl. 21:20,  
referent: Inge C. Holding, referatet er forhåndsgodkendt af formanden. 

  

 


