
R E F E R A T   
fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 17 august 2009 

Til stede : Hans Rasmussen (form), Ulla Lund Nielsen (kass), Inge C. Holding (sekr), Martin Frilander (suppleant), Lau 
Sommerfeldt (fodb), Heidi Rask (gym), Gitte Winkler (tennis) og Ole Hansen (skyd) 

Afbud: Peter Windum (rulleskøjter), Pernille Østergaard (næstform) og Charlotte Hviid (teat). 

  

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

2. Drøftelse af året målsætninger og fokusområder 
Nye IT løsninger skal overvejes da foreningspakken bliver udfaset til d. 30 juni 2010. Hans tager kontakt til DGI folk for 
at få en repræsentant ud til os at belyse Conventus og hjemmeside programmet goMINIsite som er et IT værktøj, der 
kunne blive en afløsning for Foreningspakken. Se mere om Conventus og goMINIsite på dette link. Det blev aftalt at alle 
kigger på det inden næste møde. 
Derudover ønsker vi  
 fokus på /arrangementer/”værested” for vore unge mennesker i lokalområdet 

 fokus på hvordan vi får frivillige til at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Der blev besluttet på aftenens møde at lave en bod til Familiedagen, hvor vi gør reklame for bestyrelsesarbejdet med en 
konkurrence om at vinde en flaske vin som trækplaster (Inge laver udkast til banner, sørger for foldere  mv.). Boden 
skal bemandes af popcornfolk + bestyrelsesmedlemmer. 

3. 125 års jubilæum  
Der er opnået fondsstøtte fra den Danske Bank med 20.000 kr. Der er bl. a. arrangeret et møde med repræsentanter fra 
Kulsviergårdens bestyrelse for at belyse hvorfor vi ønsker at afholde arrangementet uafhængigt af Byfesten samme år. 

4. Indsigelse til kommuneplanen 
HR har i samarbejde med Palle Madsen (Kulsviergaarden) og Claus Piber som konsulent forfattet en indsigelse til 
kommuneplanen som blev sendt til mange byrådsmedlemmer. Det resulterede i en invitation til et møde med 
byrådsmedlem Klaus Markussen (Venstre) som er interesseret i at støtte vores bestræbelser. 

5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 
Formanden havde ingen meddelelser:  
Næstformanden havde ingen meddelelser 
Kassereren havde ingen meddelelser. 
Sekretæren havde følgende meddelelser: Den nuværende leder/træneroversigt rundsendes med dette referat. 
Opdatering/rettelse bedes fremsendt til ICH inden næste HB møde d. 15 september.  
Idrætslejren: Inge beretter at den igen i år gik forrygende. Vejret var godt og ungerne var søde, ivrige, energiske og 
opmærksomme. Teamet af medhjælperne var meget engageret og ligeledes energiske og var en stor medvirkende 
faktor til at gøre afviklingen af lejren til den store fornøjelse, det er. Der er lavet en cd med billeder fra ugen (over 400) 
som er tilbudt i kopi til alle deltagerne. Som tidligere år vil der desuden blive lavet en evaluering og alle idrætshjælpere 
vil blive inviteret til middag til Familiedagen d. 12 september som tak for hjælpen. 
Inge melder samtidig ud at hun ønsker at trække sig som idrætsleder efter 5 aktive år. Det er tid til at der træder nye 
kræfter til. Der er lavet arbejdspapirer på al planlægning og afvikling af idrætslejren så det er gjort nemt for en ny at 
overtage. Inge laver et indlæg til det næste nummer af LokaltNyt med reportage fra dette års lejr (med billeder) samt 
en ”klumme” om at nye kræfter efterlyses. 

6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

Badminton: Afdelingen er fortsat uden formand hvorfor den fortsat administres midlertidigt af hovedbestyrelsen. Ulla har 
arbejdet med at få kontaktet de tidligere banelejere mhp at få udlejet banerne til kommende sæson. Der er blevet besat 
mange baner med enkelte ledige tirsdag og fredag.  
Der udloades et indlæg til hjemmesiden og en artikel indsendes til næste LokaltNyt ang. ledige baner 



Fodbold:.Ny træner for førsteholdet: Barny Rosenheld. 4 hold deltog i dette års til Tivoli Cup. Årgang 95 -96 har fået 
bronze i Sjællandsmesterskabet. 9 mandshold for 97-98 årgangene etableret. 

Gymnastik: Indskrivning 9/9 Sæsonen starter uge 36 (ugen efter). Nyt hold: step for unge mennesker (4 kl. og opefter). 
Der mangler instruktør til de yngste (Spilopperne). 
Der er – i forbindelse med udlejning til arrangementer – øvet hærværk mod de store måtterne, der r opmagasineret i 
hallen. Kulsviergården kan ikke påtage sig ansvaret, med begrundelse i at måtterne ikke er under opsyn. For at undgå 
fremtidige beskadigelser skal måtterne væk fra hallen. Løsningsforslag overvejes. 
Der er uretmæssigt blevet lavet kopier af nøglen til musikskabet som er givet til skolens idrætslærer. Dette strider mod 
de aftaler, der er indgået. Og med de ekstra nøgler i omløb kan ansvarsplacering ved en evt. skade på musikanlægget 
kan fremover være svær. Hovedbestyrelsen anbefaler gymnastikken at få lavet systemnøgler til skabet som ikke kan 
kopieres uden aftale. 
Et møde er aftalt med skolen omkring håndtering af nøgler og udlån af redskaber. 

Skydning: intet nyt 

Teater: intet nyt 

Tennis: God tilgang af børn/unge. Rabatordning med besparelse ved tilmelding af familier har en positivt effekt. Skiltning 
til klubhuset ønskes – hvilket fodboldafdelingen støtter. UN vil forhøre kommunen om mulighed for at få et skilt opsat i 
Alsønderup med henvisning til Idrætsanlæg. 
• Punktet med skiltning tages på næste dagsorden 

Rulleskøjter: Rulleskøjtesæsonen starter lørdag den 3 Oktober 2009 kl: 11.00 og fortsætter frem til April 2010. 
Åbningstider mv  er lagt ind på hjemmesiden under fanen rulleskøjter 

Klubhus: Vedligeholdelsen er under al kritik: taget i tennisskuret er utæt, lysstofrør er gået og ukrudtbekæmpelse. 
Kommunen henviser til økonomiske stramninger. 

Kulsviergården: Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 19 august ang. et netop afholdt møde med 
kommunen. Vi diskuterede mulighederne for idrætten til at benytte en koldhal, når den ikke benyttes til 
møbelopbevaring (maj til januar). Vi vil meget gerne fokusere på at lave aktiviteter til ungdommen herunder fx 
skaterbaner, hockeybaner, fitness mv. 
Hallejeoversigten vil blive revideret af MF og fremsendt til HB og til Kulsviergården. 

Cafeteria(udvalget): intet nyt 

Byfestudvalget: intet nyt 

HSI: HR har modtaget opslag om modtaget ang. SMUK kvindeløb d. 6 sept. Det er sendt ud på mail til alle HB 
medlemmer i dag. 

Banko: Gæsteantallet er steget i forhold til sidste år og indtægterne er fortsat stigende. 

IT: intet nyt. 

LokaltNyt: Næste deadline er: 15 september - udkommer uge 42. 

Familiedagen: Der kommer program i det kommende LokaltNyt. 

Støtteforeningen: intet 

Lokalrådet: Lokalrådet vil gerne inviteres til at deltage som gæster til et HB møde for en dialog om hvor de 2 foreninger 
kan gøre gensidigt brug af hinanden. De inviteres til mødet d. 8 oktober. 



7. Eventuelt:  
Intet 

Mødet hævet kl.: 20:50 referent:  
sekretær Inge C. Holding.  
Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

BEMÆRK: Næste hovedbestyrelsesmøde er blevet rykket til d. 15 september 2009 
Det starter som sædvanligt kl. 19:00 i Klubhuset – afbud meldes til sekretæren 

  

 


