
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 4 marts 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Ulla Lund Nielsen (kass), Flemming Pedersen (suppleant),  
Inge C. Holding (sekr), Lars Grønnegaard Nielsen (badm), Heidi Rask (gym), Gitte Winkler (tennis) og Lau Sommerfeldt 
(fodb) 

Ikke til stede: Peter Windum (rulleskøjter), Charlotte Hviid (teat) Ole Hansen (skyd) og Martin  
Frilander (næstform) 

1. Godkendelse af referat fra d. 2 februar 2009 og nærværende dagsorden. 
Referatet og dagsordenen blev godkendt 

2. Hillerød kommune tilskud / kold hal 
HR og MF har haft møde med direktør for Børn og Kultur og borgmester Kirsten Jensen plus nogle embedsmænd. Vi kan 
se frem til at det ekstraordinære tilskud vil bortfalde i næste år og efterfølgende år. Der var ikke positivitet eller 
lydhørhed at spore i kommunens holdning. 
Koldhalprojektet er udelukket. Opbevaring af lopper kun tilbydes på en gård i Skævinge. Mht til opbevaring af kostumer 
(og måske lopper) er der muligheder på Harløse skole. 
Kommunen foreslår at søge Folkeoplysningudvalget for midler. Ansøgning i oktober. 
Det blev besluttet at gå pressens vej for at bringe opmærksomhed omkring vores situation. 

3. Fælles klubtræningsdragter for alle afdelinger 
Bestillingsseddel er nu blevet færdigbehandlet og vil i næste uge blive udsendt til alle afdelingerne inklusiv en info 
skrivelse. Det opfordres til at videresende til alle medlemmer. Træningsdragterne (inkl. ASGI logo) koster 260 kr. til børn 
og 300 kr. i voksenstørrelser. Microfiber dragt fås i voksenstørrelser til 375 kr. inkl logo. Yderligere navnetryk på ryg og 
lår på både træningsdragt og mikrofiberdragt koster 55 kr.  
Det vil være muligt i nogle timer i en 4 dages periode i uge 12 for at prøve dragterne før en evt. bestilling. VIGTIGT: 

Betaling skal foretages ved bestilling. 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

4. Idrætslejr 2009 
ICH sørger for at information og tilmeldingsblanketter bliver sat i næste nummer af LokaltNyt og lagt på hjemmesiden. 
Der er allerede 5 frivillige, der har givet tilsagn om at deltage som medhjælpere. Deltagerprisen er uforandret fra sidste 
år. Deltagerantallet er 42 børn og lejren går igen til Tarm Idrætscenter. 

5. Haltidsfordeling 
Er foretaget uden problemer. Kassereren beder om en kopi af oversigten mhp de enkelte afdelingers budgetlægning 

6. Foreningsfitness 
Der har været afholdt møde med DGI folk desangående. Lejligheden ved Kulsviergården kan principielt godt bruges efter 
letter ombygning. Økonomien omkring projektet: der skal regnes 3-400.000 kr. på indkøb af udstyr og et ukendt beløb 

til istandsættelse og indretning (det er også den mulighed for at lease maskinerne). Der skal påregnes at der skal være 
ca. 12-16 personer, som skulle uddannes til instruktører – pris herfor ca. 3.000 kr. pr person. Man kan generelt regne 
med ca 10-15% af befolkningen, der dyrker fitness. Medlemskab kunne typisk ligge mellem 500 – 1.000 kr. pr. halvår 
plus indmeldelsesgebyr på 3-500 kr. (som bl.a bruges til kortgebyr). 
Tanken er at der skal være 2 instruktører tilstede hver dag i nogle timer – resten af tiden vil fitnesscenteret være 
”ubemandet” med adgang vha adgangskortsystem. En workshop for alle interesserede kunne være god måde at komme 
videre på. 
En arbejdsgruppe blev nedsat for at arbejde videre med et overslag over ideer, økonomi mv. HR, MF, GW, ULN og ICH.  
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

7. Hovedafdelingens budget 
Budgetforslaget blev omdelt og godkendt. 

8. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er fastlagt til onsdag  d. 27 maj kl. 19:30. Indkaldelse kommer i næste nummer af LakaltNyt 
(omdeles i uge 16). Det varsles at afdelingerne skal aflevere beretninger til HR senest d. 10 maj 2009. ICH tilbyder at stå 



for forplejning. Pokalemner tages op på næste møde (skal godkendes på HB majmøde) 
 Punktet sættes på til næste hovedbestyrelsesmøde 

9. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde følgende meddelelser: Takkekort modtaget fra Knud Brodersen for buket til hans kones begravelse. 
Næstformanden havde ingen meddelelser:  
Kassereren havde følgende meddelelser: DGI har indbudt til orientering om IT pakke til bl.a regnskab, administration 
mv. (mail udsendt af HR tidligere på ugen). HR og ULN deltager i info-møde mandag d. 23 marts kl. 19-22. 
Sekretæren havde ingen meddelelser. 

10. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Onsdagsvoksenholdet bliver mindre hele tiden. Der er optaget dialog med Ålholm om et evt. samarbejde. De 
er positivt indstillede. Ungdomsholdet har haft en midlertidig løsning med hensyn til træner. Der arbejdes på en mere 
langsigtet løsning. Der er stadig ledige baner til udlejning. 

Fodbold: Der har været afholdt generalforsamling med begrænset fremmøde. Der er fundet yderligere 2 
bestyrelsesmedlemmer, så der nu sidder 6 personer i bestyrelsen. Det opleves, at der er sværere at få sponsorer. Det 
opfordres til at der tænkes på at stimulere de unge trænere og evt. tilbyder kurser/uddannelse, så de fortsat ønsker at 
fortsætte det frivillige arbejde. 

Gymnastik: Gymnastikopvisning d. 29 marts og gæsteoptræden i Helsinge d. lørdag d. 7 marts. Generalforsamling 5 
maj. Opstart i første uge i september. Afdelingen har tage kontakt til skolen da den mindste måtte er blevet beskadiget 
af skolens elever. Anlægget skal udskiftes og der skal laves et bedre aflåsningssystem. Der vil blive indkøbt et headset, 
som kun vil være til rådighed for arobic holdet. 

Skydning: intet nyt 

Teater: intet nyt 

Tennis: Skumtennis stadig aktuelt. Der arbejdes med et familiekontingent. Taget på tenniskuret skal repareres. HR har 
en løbende dialog med kommunen desangående. Der er lavet aftale med Claus Larsen om fjernelse af de brugte rør lige 
udenfor klubhuset. Det er desværre ikke sket endnu GW tager kontakt igen. 

Rulleskøjter: Der er indkøbt nye skøjter. 

Klubhus: Der er blevet installeret alarm. Alarmen går til en lokal politibetjent som er bosat på Lyngbakken. HR vil 
rundsende instruktion til alle berørte personer (også Cykleklubben, skolen mv). 

Kulsviergården:  Der har været bestyrelsesmøde medio februar. Referat er endnu ikke udsendt. Der udtrykkes undring 
over hvorfor stilladset ikke fjernes fra hallen. Rengøringsstandarden er stadig under al kritik. Mange spindelvæv. 

Cafeteria(udvalget): intet 

Byfestudvalget herunder loppekørsel: Der er problemer med at der ikke er så  mange effekter at indsamle. Det har 
resulteret i at der er køredage, der er blevet aflyst. Grundet Knud Brodersens sygdom (og indlæggelse) har der 
desværre ikke udgået information til de personer, der har stillet dem til rådighed. 

HSI: intet 

Banko: stabilt 

IT: intet. Der afventes info tilbage fra mødet omtalt under punktet kassereren. 

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



Alsønderup Åben/Familiedagen:. Møde mandag d. 9 marts 

Støtteforeningen: Der har været afholdt møde onsdag d. 18 februar. Mindre vedtægtsændringer blev foretaget og 
regnskabet blev godkendt. Kr. 1.250 doneret til Lokalhistorisk Arkiv. Vedtægtsændringen skal godkendes i HB. Ved en 
fejl er de ikke blevet distribueret til hovedbestyrelsens medlemmer forud for aftens møde, hvorfor godkendelsen må 
udsættes til næste hovedbestyrelsesmøde d. 2 april. 

Lokalrådet: intet 

8. Eventuelt: 

Punktet jubilæumsfest bør sættes på den faste dagsorden fremover. Der har været et møde i arbejdsudvalget. De næste 
møder er 1 april og 15 maj. 

Fastelavnsfesten på Kulsviergården har igen i år overskredet tidligere års deltagerantal. Der var i år 385 betalende 
gæster. Forløb meget fint med hjælp fra spejderne til bemanding af baren. Regnskab er endnu ikke opgjort. ICH sørger 
for at lave et indlæg til næste LokaltNyt inkl. fotos. 
  
Mødet hævet kl.: 21:45 referent: sekretær Inge C. Holding. Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

  

 
Næste hovedbestyrelsesmøde er 

Torsdag d. 2 april 2009 kl. 19:00 i Klubhuset 

  

 


