
  
  
  
  

R E F E R A T  

  
  

 fra Hovedbestyrelsesmøde den 5. 

februar 2008    

Til stede : 
  
  

Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. 
Holding (sekr), Ane Blom (badm), Heidi Rask (gym) og Flemming Pedersen (suppleant)  
  

Afbud: 
  

Peter Windum (rulleskøjter), Gitte Winkler (tennis), Niels Jacobsen (fodb) Charlotte Hviid (teat) 
og Ole Hansen (skyd)  

 
1. Godkendelse af referat fra d. 7 januar 2008 og nærværende dagsorden. 

  

Referatet og dagsordenen blev godkendt. 

 ▪        Bankoformanden inviteres til næste HB-møde. 

  2. Koldhal, overflytning af baner mv. 

  

 Hans Asmussen skal holde et møde med kommunens byplanlægningsgruppe (Jørgen Sanddal 
Møller) mht. overflytning af baner med det formål at sætte de nye folk i kommunen ind i sagen og 
eventuelt besigtige de lokale forhold. Herefter forventes det at blive taget op i Byrådet. Mht 
opførsel af koldhal er der ikke noget nyt. 
  

▪        Punktet sættes på dagsordenen til næste møde  
  

3. Loppekørsel 2008 

  
  

 En fælles ringe-rundt-aften, som blev foreslået tidligere, er ikke blevet effektueret grundet 
manglende tilslutning. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger med tilbud om hjælp.Husk at 
sende en mail til Knud Brodersen om hvem, der kører de pågældende dage.   



4. Planlægning af generalforsamling 

  
  

 Afdelingerne bedes overveje emner til pokalmodtagelse for foreningslederpokal, idrætslederpokal 
og aktivpokalen. Retningslinier for tildeling af pokaler vedhæftes dette referat. Alle afdelinger skal 
aflevere beretning til formanden senest søndag d. 2 marts for at nå deadline i LokaltNyt. Et nyt 
emne til kassererposten menes at være fundet.  

5.  ASG&I 125 års jubilæum i 2010 – hvad gør vi der? 

  
  

 Festligholdelsen lørdag d. 27 marts blev besluttet på aftenens møde. HR reserverer lokaler.Alle 
bedes komme med forslag til indhold af dagen 

.▪        Punktet sættes på dagsordenen til næste møde  

6. Regnskab 

  

 Kassereren fremlagde trekvartårsregnskabet.  
  

7. Godkendelse af træner- og instruktørgodtgørelse 

  

 Kassereren fremlagde de reviderede regler for godgørelse, som blev godkendt. De er vedhæftede 
dette referat.  

7. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

  

Formanden 

  
  

 havde følgende meddelelser: ▪    Københavns Omegn idrætssammenslutninger (KAI) tilbyder gratis 
deltagelse i deres idrætskurser.▪    Formanden takker for HB´s gave til ham ifm hans 50 års 
fødselsdag. 

▪    HR har kontaktet Hillerød Kommune ang. beskæringerne af kommunens tilskud til 
Kulsviergården. 

  

  

Næstformanden 

  
  

havde følgende meddelelser: tilbyder forsat at være tovholder ifm fællesringing ang. hvervningen 
af hjælpere til loppekørsel. 



Kassereren 

  
  

havde følgende meddelelser: intet 

  

Sekretæren 

  
  
  

havde følgende meddelelser: intet   

8. Kort orientering fra afdelinger og udvalg  

Badminton: 
  
  

Der er kommet børnetrænere igen til onsdagstræningen. Afhængig af tilbagemeldingerne vil det 
starte op igen. Tennisafdelingens bestyrelse har kontaktet badmintonafdelingen for at spørge om 
de kan leje 2 baner onsdag fra kl. 18-19. Det kan de på almindelige lejebetingelser hos 
badminton.  

Fodbold: 
  
  

 Generalforsamling tirsdag d. 29 januar 2008. 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind (Steen 
Lange Jensen og Lau Sommerfeldt) og Niels Jacobsen fortsætter i bestyrelsen. Bestyrelsen er 
endnu ikke konstitueret. Ny seniortræner, Finn Vinding.   

Gymnastik: 
  
  

 Der blev afholdt familiedag 27 januar, som var en stor succes. DGI gymnastikkaravane 
underholdte. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger. Alle instruktører og hjælpetrænere 
var i DGI byen til workshop med efterfølgende middag. Generalforsamling er planlagt til d. 7 
maj.Med hensyn til opbevaring af redskaber er der lavet en aftale med skolen omkring opsætning 
af hylder. Gymnastik afdelingen betaler materialerne og skolens pedel sætter hylderne op. 
Nedspringsmåtten, der opbevares permanent i hallen bør fastgøres for at forebygge ulykker.  MF 
tager punktet med til næste bestyrelsesmøde på Kulsviergården. Det er ønskeligt at der bliver 
ryddet op i redskabsrummet i hallen. Heidi tager kontakt med Peter Windum fra rulleskøjter for i 
samarbejde med Benny at få optimere indretningen af redskabsrummet  

Skydning: 
  
  



 Positivt møde i klubhuset d. 31 januar 16:30 med kommunens folk for at afklare 
vandproblemerne. Kommunens folk vil foretage undersøgelser og vende tilbage.  

Teater: 

  

intet.   

Tennis: 
  
  

intet  

Rulleskøjter: 
  
  

intet  

Klubhus: 
  
  

Der er blevet formuleret nye retningslinier om brugen af klubhusets lokaler på basis af Knud 
Brodersen’s oplæg. Udsendt med sidste HB-møde referat. Retningslinier blev vedtaget på aftenens 
møde.   

Kulsviergården: 
  
  

 Kulsviergården har fået ændret deres tilskud fra 230.000 til 98.000 kr. Der har været indkaldt til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde i aften hvor det kun var muligt for MF at deltage i begrænset 
omfang grundet tidsmæssigt samfaldende HB møde.Der har været forskellige indlæg i bl.a 
Frederiksborg Amts Avis, nogle dog med fejlbehæftede referencer for nogles vedkommende. HR 
og MF har afholdt møde for at lægge diskutere idrætsforeningens holdning i denne sag.Vinnie har 
modtaget nyt Viasatkort til modtageren i cafeteriaet.HR har rykket for status på underskrivelse af 
samarbejdsaftalen. Vinnie fremsender snarest til HR for underskrift.Ved fastelavnsfestafholdelsen 
var der problemer med en mikrofonen og højtalerne i hallen, der ikke virkede. Der var noget 
forvirring omkring hvem der var ansvarlig for at det bliver repareret.   

Cafeteriaudvalget: 
  
  

intet   

Byfestudvalget: 
  
  



 Der har været afholdt møde i forberedelse af Byfesten 2008. Referatet rundsendes, når det er 
modtaget.   

HSI: 
  
  

HR deltog i møde med tema om at få skoler og idrætsforeninger inddraget i et samarbejde for at 

intensivere interessen omkring idræt  

Banko: 
  

  

 intet  

IT:. 
  
  

 Ønsker man logon til administrationssiderne på hjemmesiden skal man sende en anmodning om 

adgang via hjemmesiden.  

Lokalt Nyt: 
  

  

Næste deadlines omkring udgivelser er:d. 11 marts - udkommer uge 16  

Alsønderup Åben: 
  
  

 intet  

Støtteforeningen: 
  
  

På bestyrelsesmødet prinmo januar konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Henrik Gram, 
næstformand: Hans Rasmussen, sekretær: Inge C Holding, kasserer: Ulla Lund Nielsen.   

Lokalrådet: 
  
  

Lokalrådet bliver inddraget i flere lokalsager.  

8. Eventuelt: 
  



 ICH fortalte om fastelavnsfesten, som blev afholdt lørdag d. 3 februar på Kulsviergården i 
samarbejde med FDF spejderne og kirken. Der var rekordmange deltagere – over 330, heraf 190 
børn. Det startede med en ½ times gudstjeneste i kirken med efterfølgende tøndeslagning i 
hallen.  Mødet hævet kl.: 21:30 referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt 

af formanden  Næste møde afholdes 

onsdag d. 12 marts 2008  kl. 19.00  

 


