
R E F E R A T 

  

   

fra Hovedbestyrelsesmøde d. 8. januar 2007 

  
  
  
  

   

 

Til stede: Hans Rasmussen (fmd), Martin Frilander (næstfmd), Inge C. Holding (sekr), Willy 

Jensen (skydning) og Vibeke Andersen (badminton)  

Afbud: NN (fodb), Gitte Hein (teat) Flemming Pedersen (håndb), Merete Klem (tennis), Ulla Lund 

Nielsen (kass) og Heidi Rask (gym)  

Uden afbud: Henrik Andersen (supp) 

 1. Godkendelse af referat fra d. 2 november 2006 og nærværende dagsorden.Referatet og 

dagsorden blev godkendt  

 2. Loppekørsel  Følgende uger er blevet fordelt som følger:                     

uge 6 (lør.)    - Skydning  

uge 7            - Fodbold 

uge 8            - Tennis 

uge 9            - Håndbold/gymnastik 

uge 10          - Håndbold/gymnastik 

uge 11          - Badmintonuge 

uge 12          - Teater 

uge 13          - Rulleskøjter 

uge 15    



 uge 16    

uge 17    

Der gives besked til disse afdelinger, da de ikke var repræsenteret på aftenens møde. Som tidligere 

år er der loppekørsel tirsdag (undtagen uge 6) fra kl. 17 for 2-3 personer og lørdag fra kl.8 for 6-9 

personer (iflg. tidligere udsendte papirer fra KB). Husk at melde kontaktperson, antal af hjælpere og 

mobilnumre til Knud Brodersen på tlf. 48 28 64 99 eller mobil 40 10 91 87 

VIGTIGT: Hver afdelingsformand er kontaktperson ift. Knud. Bemærk, at kontaktpersonen skal 

give besked til HR, hvis afdelingen vælger at have en anden kontaktperson end afd. formanden. 
  

3. Klubhus 

Knud Brodersen har nu overtaget driften af klubhuset. KB mangler opbevaringsplads. HR vil 

forespørge fodboldafdelingen om det vil være muligt at dele det gamle depotrum.Det er de 

tilstedeværendes mening at der forsat vil være behov at have køkkenfaciliteter i Klubhuset til 

mødeservicering.ULM forhøres ang. undersøgelse af forhøjelse af rengøring tilskud (iht. referatet 

fra d. 2 nov.)De orange stole er ikke blevet fjernet. De vil blive benyttet som supplerende 

siddepladser indtil videre. Fodboldafdelingens musikanlæg står stadig i det lille mødelokale. KB 

beder om en liste over de personer fra de forskellige afdelinger, som kan forventes at rette 

henvendelse ang. bookning. Der henvises til afdelings- og træner oversigten, som ligger på 

hjemmesiden. 

•   Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  

4.  Træner-leder folder. 

Den færdige folder blev omdelt på aftenens møde. Alle afdelinger bedes gennemgå for en endelig 

godkendelse. Det blev på mødet besluttet at der ikke skal angives mailadresser eller mobilnumre 

ved afdelingsbestyrelserne for overskueligheden skyld. Der vil ligeledes kun være en 

hjemmesidehenvisning (www.asgi.dk) ved adressefeltet og ikke ved hver afdeling. Alle rettelser 

gives til ICH inden næste HBmøde (mail icholding@bi.ku.dk) 

•   Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  

5.  Udvalg/træner oversigt (lederoversigt) 

Oversigten blev omdelt på aftenens møde. Alle afdelinger bedes gennemgå for en endelig 

godkendelse. Alle rettelser gives til ICH inden næste HBmøde (mail icholding@bi.ku.dk) 

6. Fastelavnsfest lørdag d. 17 februar på Kulsviergården 

Der har desværre ikke været nogen henvendelser fra frivillige til at overtage arrangementet.ICH 

tager kontakt til Per og Lilian Thomsen for at høre om tidligere års arrangementer for at få et 

overblik over, hvad der skal gøres ifm arrangementet. Det blev foreslået, at gymnastikafdelingen 

kunne stå for selskabslegene og en anden afdeling (fx badminton, teater eller tennis) kunne 
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bemande baren (som vil akkumulere et lille overskud, hvilket går ubeskåret til pågældende 

afdeling). HR kontakter. Overtagelse af arrangementet/fordeling af arbejdsopgaverne skal afklares 

indenfor meget kort tid og inden næste HBmøde.   

7.  Generalforsamling d. 2 juni 2007 

Nye ideer og koncepter blev drøftet. Alle bedes lægge hovederne i blød og komme med forsalg, 

ideer og tanker omkring afholdelse af årets generalforsamling. 

•   Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formanden orienterede om at han i december har modtaget en folder fra Forenings- og 

klublederakademiet. Heri tilbydes lederuddannelse over 9 moduler med frivillige som målgruppe. 

Det udtrykkes undring over at det først udsendes nu – der var ansøgningsfrist d. 11. december og 

det er efter sigende ikke flere pladser. Det forventes dog, at der vil blive afholdt flere runder med 

dette uddannelsestilbud.Næstformanden intet.Kassereren intet.Sekretær intet. 

 
 

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg Badminton: 

Generalforsamling d. 25. april. Der søges nye medlemmer til indtrædelse i udvalget. Det er stadig 

ledige baner onsdag kl. 17-18 og 18-19.   

Fodbold: 

Generalforsamling for 2006 afholdt d. 4. januar 2007. Afdelingen anmoder om et møde med 

deltagelse af HB kasserer, HB formand, afdelingens kasserer og formand med økonomi på 

dagsordenen. HB næstformand deltager også.  

Gymnastik: 

Der afholdes Familiedag søndag d. 21. januar 2007 på Kulsviergården i lighed med tidligere 

år.Afdelingen beder fra HB til hjælp med hensyn til løsning af et problem ifm. opbevaring af 

gymnastikredskaber. HR tager kontakt med Heidi for at få afklaret de nærmere detaljer omkring 

problematikken  

Håndbold: intet  

Skydning: Der mindes om, at graven ved 200 m. banen ved skydehuset 

på Rævegravevej i Nejede skal opfyldes ved lejlighed.  

Teater: 



Kostumeopbevaring er blevet etableret i skydehuset på Rævegravevej i Nejede. Samtidig vil 

afdelingen foretage nødvendige forbedringer (bl.a. isolering). Premiere på voksenteaterforestilling 

lørdag d. 27. januar 2007 – enkelte billetter tilbage.  

Tennis: 

 Tennisafdelingen har været til møde med Hillerød Tennisklub, Gadevang Tennisklub og Nødebo 

Idrætsforening. De 4 klubber har udarbejdet et ideoplæg med tilbud om at arrangere en tennis 

turnering i forbindelse med Hillerød – UNICEF by 2007. Arrangementet vil give en stor økonomisk 

håndsrækning til UNICEF. Merete skal forelægge idéoplægget for resten af tennisbestyrelsen ved et 

møde d. 25.januar.Tennis forespørger ULN mht. det misligholdte og slidte hegn, som burde 

vedligeholdes af kommunen.  

Rulleskøjter: Mange nye medlemmer – specielt ”udefra”  

Kulsviergården: 

Der har der været afholdt bestyrelsesmøde d. 22. november. Herud over kan nævnes at ventilation i 

musikskabet blev diskuteret – brugerne bør være opmærksom herpå og vurdere, at det er et problem 

med overophedning af anlægget.Træning d. 3 marts for fodbold og marts er ikke længe aflyst 

grundet arrangementsændring.Kulsviergården har booket cafeteriaet d. 4 marts under forudsætning 

af, at der ikke er nogen afdelinger der har arrangementer der. En tilbagemelding skal foretages til 

MF.MF har modtaget en henvendelse fra Winnie Christensen angående et ønske ang. bookning af 

hallen d. 30 marts 2008 (bemærk årstal). WC har forhåndsbooket denne dag til 

gymnastikafdelingen, da det plejer at være den dato, der afholdes gymnastikopvisning. Gymnastik 

skal melde tilbage til Winnie om de ønsker at bibeholde denne bookning.I begyndelsen af december 

var der en episode, hvor badminton mødte til træning og der var ikke sat net op. Nettene var opsat 

korrekt af Svend Sejr først på dagen, men var i løbet af dagen nedtaget af brugerne fra skolen. Ved 

henvendelse til Svend fra badmintontræneren mht. genopsætning af nettene. oplevedes en uvilje fra 

Svends side. Ved henvendelse fra HR oplyser Winnie Christensen efterfølgende at Svend altid er 

ansvarlig for netophængning forud for badmintontræning ift de indgåede aftaler mellem 

Kulsviergården og ASGI. Evalueringsmøde afholdt mellem ASGI og Kulsviergården d. 21. 

november 2006 med deltagelse af HR, MF og en repræsentant fra håndbold fra ASGI´s side og 

Birgit Sejr, Svend Sejr, Henrik Gram og Winnie Christensen fra Kulsviergården´s side. Der 

henvises til referat af mødet. (vedhæftet dette referat). Det udtrykkes ærgrelse over at de øvrige 

afdelinger, der bruger Kulsviergården, ikke var repræsenteret på trods af annonceret 

mødeindkaldelse.  

Cafeteriaudvalget: 

 Cafeteriaudvalgsmøde afholdt d. 8. november 2006. Bestik og tallerkener vil snarest blive talt op 

med det formål, der vil blive lavet et notat til internt brug. Rulleskøjte afdelingen har midlertidigt 

overtaget fodboldafdelings køleskab. Der har ligeledes været besøg fra fødevarestyrelsen d. 9. 

november, som havde forskellige bemærkninger. Der henvises til samlet referat af begge møder 

(vedhæftet dette referat)  

Byfestudvalget: intet  



Klubhus: sat på som separat punkt (referet i det foregående)  

Banko: intet  

IT: 

Webansvarlig PW konkluderer, at Struer Net (som hoster ASGI´s hjemmeside) ikke tilbyder en 

tilfredsstillende driftsikkerhed. PW foreslår HB, at vi hoster vores hjemmeside andetsteds og 

tilbyder at foretage det arbejde en sådan omlægning kræver. Der vil være udgifter forbundet med 

dette arbejde – PW anslår ca. 3-4.000 kr – hvilket han ansøger HB om. Da aftenens mødedeltagere 

ikke udgjorde 2/3 af antallet af bestyrelsesmedlemmerne var det ikke muligt på aftenens møde at 

foretage en beslutning. 

•   Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  

Lokalt Nyt: 

 Næste deadline er d. tirsdag d. 30. januar 2007Deadlines for 2007 er som følger:Tirsdag d. 27. 

martsTirsdag d. 29. majTirsdag d. 31. juliTirsdag d.   8. septemberTirsdag d. 13. november  

Alsønderup Åben: intet  

HSI: 

Det skal indberettes rettelser til foreningsfolder hos HSI. HR foretager det nødvendige. Møde d. 9. 

januar 2006 – HR deltager.   

Støtteforeningen: 

Der blev udtrykt stor undrer over passagen under punktet 2.3 Ejendom ”skitse oplæg vil 

forhåbentlig ligge klar til 12 december”…i referatet fra Kulsviergårdens bestyrelsesmøde d. 22 

november 2006. HR vil rette henvendelse til Kulsviergårdens bestyrelse.  

Lokalrådet: intet  

8. Eventuelt 

 Idrætslejr 2007 afholdes i år i uge 27 (2-6. juli 2007). På baggrund af den evalueringsrapport, der 

blev udarbejdet efter sidste års idrætslejr blev det beslutte at Idrætslejren 2007 kun vil blive tilbud 

4, 5 og 6. klasses årgange og der vil være et max. Deltagerantal på 45 børn. Tilmelding vil være 

først til mølle princippet. Det vil samtidig være nødvendigt at min. 5 voksne melder dem som 

medhjælpere til lejren. ICH tilbyder at være idrætsleder i år, hvis ikke andre brænder for at være 

det. 

 •   Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.  

Næste HB møde afholdes: tirsdag d. 7. februar 2007 kl. 19.00  Mødet hævet kl. 22:15referent: Inge 

C. Holding, referatet er forhåndsgodkendt af formanden. 



  

  
  

  

 


