
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 2 februar 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Martin Frilander (næstform), Ulla Lund Nielsen (kass),  
Inge C. Holding (sekr), Ole Hansen (skyd), Charlotte Hviid (teat) og Lau Sommerfeldt (fodb) fra kl. 19:55 

Ikke til stede: Peter Windum (rulleskøjter), Flemming Pedersen (suppleant), Lars Grønnegaard Nielsen (badm), Heidi 
Rask (gym) og Gitte Winkler (tennis) 

Som mødeleder valgtes: sekretæren. 

1. Godkendelse af referat fra d. 6 januar 2009 og nærværende dagsorden. 
Referatet og dagsordenen blev godkendt 

2. Hillerød kommune tilskud / kold hal 
HR har endelig fået en tilbagemelding fra Hillerød Kommune 7/1 og fået oplyst at Erik Nygren er kontaktperson med 
lovning om en snarlig mødeindkaldelse. Dette var endnu ikke sket ved udgangen af januar måned hvorfor HR måtte 
kontakte Hillerød Kommune igen. 
MF har lavet et udkast til et skriv med en konsekvensformulering. Med den tidshorisont der er nu med haltidsfordeling 
(som Hillerød Kommune netop har indkaldt til) er ASGI nødsaget til at sende en ansøgning om kommunelle haltider med 
afsæt i den konsekvens, at vi ikke har økonomi til at leje haltider selv. 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

3. Fælles klubtræningsdragter for alle afdelinger 
Der er nu blevet indhentet et tilbud på træningsdragter og bestyrelsen fandt dem meget rimelige og Nils og Lau går 
videre med ideen. Der vil blive arrangeret et par aftener, hvor medlemmer kan komme til cafeteriet for at prøve 
træningsdraget og placere en bestilling. Der vil blive sendt en mail til de enkelte afdelingsformænd angående datoer 
herfor.  

 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

4. ¾ års regnskab 
Ulla omdelte ¾ års regnskabet og gennemgik det. Der er ingen kritiske kommentarer. 

5. Haltidsfordeling 
MF indkalder til møde med de berørte afdelinger – også tennis og de nye håndboldfolk. Mødet er onsdag d. 4 marts kl. 
18:30 i Klubhuset. Der sendes en separat mødeindkaldelse. 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

6. Loppekørsel 
Excel-arket er nu blevet fuldt ud med mange uger. På grund af manglende tilbagemelding har hovedbestyrelsen valgt 
uge 9 for badmintonafdelingen. Er der problemer i det må formanden for badmintonafdelingen melde tilbage til HR eller 
ICH. 

7. Fitness 
Der er opstået en tanke om at starte et foreningsfitnesscenter i placeret i Alsønderup. HR har forhørt DGI om erfaring og 
hjælp til at virkeliggøre ideen. De er meget positive og har erfaring hermed. HR har desuden forhørt i lokalsamfundet om 
holdningen til at etablere et fitnesscenter i foreningsregi. Der er generelt meget stor opbakning og flere mennesker har 
meldt positivt tilbage i opstartsfasen. Der var på aftenens møde ligeledes en meget positiv modtagelse af ideen. 
Lejligheden på Kulsviergården tænkes benyttet.   
Der afventes pt en tilbagemelding fra DGI. HR har desuden indrykket en artikel i kommende LokaltNyt hvori der søges 
interesserede til at hjælpe med opstarten. Der skal arbejdes videre med lidt flere facts. 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

8. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde følgende meddelelser: HR har bedt om en suppleant til HSI medlemsmødet d. 4 februar. Det er 
desværre ikke muligt.  

Næstformanden havde ingen meddelelser:  
Kassereren havde ingen meddelelser 



Sekretæren minder om at vi skal huske at følge op sidste års genoptagelse af afsendelse af konfirmationskort til årets 
konfirmationer. ICH og HR sørger for trykning og udsendelse af kort. 

9. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: intet 

Fodbold: Udendørssæsonen er ved at starte for seniorerne. Ungdomsholdene fortsætter lidt endnu med indendørs 
træning. Generalforsamlingen afholdes primo marts – kan læses i LokaltNyt. 

Gymnastik: Gymnastik har fået et legat på ca. 30.000 kr til indkøbt af redskaber. Flot 

Skydning: OH forespørger til hvad kommunens holdning er til kloakering. Kommunen har ikke taget nogen beslutning om 

hvordan det skal laves. ULN tilbyder på skydningafdelingens vegne at foretage en henvendelse til Hillerød Kommunes 
Spildevandsafdeling for at vende sagen med dem. 
Afdelingen har brug for at transport til flytning af skydebaner. Bestyrelsen foreslår OH at rette henvendelse til Knud 
Brodersen om lån af loppebil til afhentning af skydebanerne. 

Teater: Den sidste opførsel fandt sted tidligere i denne uge. Stykket har været omtalt i Frederiksborg Amts Avis. 1.100 
mennesker har set forestillingen, hvilket er færre end tidligere år. Der vil sandsynligvis blive fokuseret på at opføre en 
musical til næste år. 

Tennis: Der er lavet aftale med Claus Larsen om fjernelse af de brugte rør lige udenfor klubhuset. 

Rulleskøjter: intet 

Klubhus: Der vil blive installeret alarm snarest muligt som omtalt på foregående møde. 

Kulsviergården: Mødereferat fra d. 20 januar er udsendt. 

Cafeteria(udvalget): intet 

Byfestudvalget herunder loppekørsel: intet 

HSI: intet 

Banko: intet 

IT: PW har nu rundsendt en mail til alle i bestyrelsen hvori han oplyser at det er op til de enkelte afdelinger og 
hovedbestyrelsen at lave indlæg på hjemmesiden. Opfordringen gives hermed videre – er der problemer med login, 
password, upload eller andet vil PW stå til rådighed til afhjælpning af problemer. 

Lokalt Nyt: Næste deadline er: 17 marts - udkommer uge 16. 

Alsønderup Åben: Der har været afholdt møde og nye ideer er blevet luftet. 

Støtteforeningen: Mødedato afventes fra Vinnie. 

Lokalrådet: HR er blevet valgt ind som kasserer. 

8. Eventuelt: 

Fastelavnsfesten på Kulsviergården er fastlagt til d. 21 februar og ICH har indkaldt til planlægningsmøde i morgen. Der 
vil blive booket borde til 400 personer for at tage konsekvensen af det stadig stigende antal deltagere. Der er blevet 



hængt plakater op rundt omkring. 
 Punktet Idrætslejr 2009 sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

Mødet hævet kl.: 21:00. referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

Der blev foretaget en evaluering af tidsforbruget og forløbet af aftens møde. Dette er dog vanskeliggjort af det faktum 
at der var så mange afbud. 

  

Næste hovedbestyrelsesmøde er onsdag d. 4 marts 2009 kl. 19:00 i Klubhuset 

 


