
R E F E R A T  
fra Hovedbestyrelsesmøde d. 2 november 2006 

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

Afbud: NN (fodb), Gitte Hein (teat) og Ole Hansen (skyd) 

Uden afbud: Henrik Andersen (supp) 

1. Godkendelse af referat fra d. 4 oktober 2006 og nærværende dagsorden. 
Referatet og dagsorden blev godkendt 

2. Træner-leder folder. 
Der er nu kommet input fra alle. Den færdige folder fremlægges på næste møde. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

3. Jule frokost  
Der er nu indkommet 8 tilmeldinger. Det blev besluttet, at menuen skal være en 3 retters menu. ICH sender liste over 
deltagere til Anne, når deadline er nået d. 17 november. Hun vil således fordele deltagernes opgaver ifm middagen og 
kommer med en tilbagemelding 

4. Halvårsregskab  
Kassereren har følgende kommentarer til regnskabet for hovedafdelingen:  
Omkostningsgodtgørelse er næste brugt op – dette alene af fodboldafdelingen, som har brugt 12.000 kr. på trænerpleje. 
Det blev diskuteret, hvorvidt det er rimeligt, at en enkelt afdeling bruger næsten hele beløbet, som er budgetteret for 
alle idrætsforeningens afdelinger. 
Generalforsamling kostede 21.000 kr. mod de budgetterede 30.000 kr. (på grund af færre tilmeldinger) 
Idrætlejren kostede 58.410 kr. mod det budgetterede 40.000 kr. (på grund af deltagerantallet, som var 50% højere end 
tidligere) 

5. Idrættens dag 
Afdelinger skal selv indstille. 

6. Udvalg/træner oversigt 
Der er kun kommet en enkelt rettelse. Det appelleres til at alle er opmærksomme på at få lagt aktuelle rettelser til ICH. 
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

7. Fastelavnsfest lørdag d. 17 februar på Kulsviergården 
MF tager kontakt til Peter Windum angående et indlæg til LokaltNyt og for at få klarlagt de nærmere detaljer omkring 
arrangementet.  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

 
8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden: Foreningen har modtaget et tilbud om at tjene penge ved salg af julekort. Dette blev afslået. 
DGI møde d. 7 november en cafeseminar om ”foreningens synlighed, markedsføring og kommunikation” 
Næstformanden intet. 
Kasseren forslår at der slås på tromme for at benytte Metax, da det giver gode sponsorindtægter. 
Sekretær intet 

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Økonomien fra efterårets turnering er endnu ikke færdiggjort 

Fodbold: intet. Der blev på mødet udtrykt stor undren over den manglende repræsentation og det henstilles til, at 
afdelingen stiller med en repræsentant til HB-møderne (og dette helst den samme person) 



Gymnastik: Familiedag planlægges afholdt søndag d. 21 januar 2007.  
Der har på et udvalgsmøde været snakket om de forskellige muligheder for at få fat i de unge. Det blev det på samme 
møde besluttet at bede en konsulent fra DGI om at følge undervisningen på de forskellige hold for at give konstruktiv 
kritik. Dette vil foregå i den nærmeste tid. 
Der har været gruppe unge, der løber rundt på sfo´en, mens der er åbent for gymnastikken. Der har været taget 
kontakt til Susan fra sfo´en. 
Brug skolen havde tirsdag i sidste uge (uge 43) ved et uheld fået åbnet for nogle haner i gymnastikkens redskabsrum, 
så der nu er vandskade bl.a på redskaber og måtter. Gymnastikken forespørger til erstatning? Heidi vil tage kontakt til 
skolen, for at få afklaret erstatningsansvaret. 
Alle afdelingens konstruktører er tilmeldt samme DGI-kursus med efterfølgende middag og dans for at højre det sociale 
samvær. Gymnastikafdelingen har bedt DGI giver supervision til alle gymnastikhold. 

Håndbold: intet 

Skydning: intet 

Teater: Situationen omkring kostumeopbevaring er midlertidigt løst, da skydehuset på Rævegravevej i Nejede kan 
benyttes. Det skal foretages enkelte forbedringer (bl.a isolering). ULM sørger for at tage kontakt til NESA for at tænde 
for strømmen. 

Tennis: Tirdag d. 7 november møde med DGI for at afdække, hvad der kan gøres for at få medlemstallet op. 4 nye 
juniorketchere skal indkøbes. Samtidig oplyser afdelingen at de meget gerne modtager ketsjere, hvis nogle private har 
duelige ketsjere, som de ikke længere ønsker benytte. Der er blevet besluttet at indkøbe en almindelig fladskærm og 
tastatur til bookingspc´en i stedet for touchskærmen. Et af afdelingens bestyrelsesmedlemmer vil fremover varetage 
ajourføring af afdelingens hjemmeside. 

Rulleskøjter: intet 

Kulsviergården:  
Der har der været afholdt bestyrelsesmøde d. 25 oktober. 
Tirsdag d. 21 november kl. 19 er idrætsforeningen indkaldt til evalueringsmøde med Kulsviergården, med bl.a 
evaluering, rengøringslister, kostpris på drikkevarer på dagsordenen. Alle brugere af hallen (badminton, gymnastik, 
fodbold, håndbold og rulleskøjter) opfordres til at deltage i dette møde. 
Birgit og Svend har via mailkorrespondance rettet en henvendelse til formanden. I denen giver de udtryk for forurettelse 
over med den omtale, de har fået i ASGI hovedbestyrelse i flere sager bl.a rengøring og omtalen af betaling af medhjælp 
ved arrangementer. Angående sidste punkt oplyser B&S, at denne betaling efterfølgende er blevet afklaret. 
Gymanstikafdelingen er indforstået med at depotrummet er aflåst af sikkerhedsmæssige årsager. 
Badminton har klaget over at gymanstikbørn, løber rundt i hallen i badmintontid. Gymnastik har påtalt dette overfor 
både børn og forældre. 
Der spørges til tilfredshed med musikanlægget. Der var kun positive tilbagemeldinger. På forespørgelse om hvem der 
skulle have nøgler til det nye musikanlæg, udtrykte de berørte afdelinger følgende ønsker: Badminton: 1 nøgle, 
Gymnastik: 3 nøgler, Håndbold: 1 nøgle, Rulleskøjter: Afventer svar. 
HR har lavet en samlet redegørelse over nøgleindehavere til aflevering til Kulsviergården. Listen blev gennemgået på 

mødet. Der er 3 typer nøgler på listen, C. E. og E nøgler. HR har haft kontakt til de berørte afdelinger (undtagen 
fodbold) og bedt dem udrede for deres afdeling, hvem der har nøgler.  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

Cafeteriaudvalget:. 
Der er gået et rulleskøjtekøleskab i stykker. Der hersker usikkerhed om, hvem der har driftsansvaret for køleskabene.  
MF har indkaldt til cafateriaudvalgsmøde med brugerne af Cafeteriaet med det formål at foretage en evaluering af egen 
kontrol. Rengøringen foretager Kulsviergården mod betaling. 

Byfestudvalget: Der er afholdt møde i byfest udvalget angående 2007 byfest. KB har udarbejdet papirer ang. loppekørsel 
til næste år, som blev omdelt på mødet. Hans Henrik Mortensen (ejer af Langsbjerggård) har givet tilsagn om at det i 
2007 vil være muligt benytte Langbjerggård til opbevaring, blot skal der etableres andre tilkørselsforhold for at skåne 
den nylagte gårdsplads. Der var på mødet desuden en snak om behovet for opstramning ifm. overkørselsarrangementet, 
da den i år gav nogle lidt uheldige erfaringer. 



Klubhus:. Der har været afholdt et møde mellem HR og Knud Brodersen for at fastlægge de nærmere detaljer omkring 
KB´s overtagelse af driften af klubhuset pr. 1 januar 2007. KB har efterfølgende udarbejdet retningslinier for brugere af 
klubhuset, som omdeltes på mødet. På grund af skolens øgede brug af Klubhuset – de bruger det hver dag fra april til 
oktober – Ulla undersøger om der er en umiddelbar mulighed for et støre rengørings tilskud. 
1. holdet (fodbold) har indkøbt et stort musikanlæg, som optager plads i kopirummet. Det skal fjernes snarest sammen 
med den toastmaskine, der ligeledes optager plads. Ulla minder om at de orange stole i forhallen også skal fjernes, da 
de ligeledes tilhører fodboldafdelingen. 

Der blev på mødet snakket om brug og behov for forsat at have køkkenfaciliteter i Klubhuset.  
• Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 

Banko: intet 

IT: intet 

Lokalt Nyt: næste deadline 21 november 

Alsønderup Åben: Der har været problemer med bemandingen af specielt pølsevognen. 

HSI: intet 

Støtteforeningen:  
Der har været afholdt et forhåndsmøde med borgmester Nick Hækkerup ang koldhalsprojektet.  
Der ses positivt på projektet fra kommunens side. Der fortsat arbejdes hårdt på at få opført kold hal i en eller andre 
form til opbevaring af loppe effekter. 

Lokalrådet: intet 

8. Eventuelt 

  

Næste møde afholdes: Mandag d. 8 januar 2007 kl. 19.00 

Mødet hævet kl. 22:10 
referent: Inge C. Holding, referatet er forhåndsgodkendt af formanden. 

  

 


