
R E F E R A T 

fra ASG&I hovedbestyrelsesmøde d. 11 jan 2010 

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

Fraværende: Peter Windum (rulleskøjter),Gitte Winkler (tennis), Heidi Liljedahl (rep for håndbold) og Heidi Rask (gym), 

1. Godkendelse af referat fra d. 8 nov 2009 og nærværende dagsorden. 

Referatet og dagsordenen blev godkendt 

  

2. ASG&I 125 års jubilæum 

2.1 HB drøftede indstillinger til nye æresmedlemmer og uddeling af hæderstegn. 

2.2 Indbydelser. Der arbejdes på at udarbejde komplette lister over de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i de 
enkelte afdelingers afdelinger. Alle i hovedbestyrelses tilbyder at hjælpe til med at postomdele invitationerne. På næste 
hovedbestyrelsesmøde ligger de klar til omdeling inkl lister. 

Gymnastik står for borddækning fredag. Hvem kan hjælpe til oprydning søndag? Rengøring bliver bestilt udefra. 

Der skal laves en opgørelse over alle nutidige sponsorer, så de kan inviteres til receptionen. Inge kontakter alle 
afdelinger angående sponsorer. 

Hovedbestyrelsen opfordrer æresmedlemmerne til at skænke 1-2 pokaler, som kan erstatte de eksisterende (hvor der i 
parentes bemærket snart ikke har mere plads til indgraveringer). Hovedbestyrelsen vil også gerne skænke en pokal 
også. 

Det blev på aftenens møde besluttet at æresmedlemmer med ægtefælle inviteres uden beregning. 

Alle afdelinger opfordres til at finde en ”skriver”, som vil være parat til at skrive lidt om selve dagen til indrykning i 
LokaltNyt efterfølgende. 

Der er lavet aftaler om personer om at stå for fotografering. 

Budgettet blev gennemgået i overordnede linjer. 

§       Punktet sættes på dagsordenen til næste møde 

  

  

3. Convensus og goMINIsite 

ULN har oprettet følgende site: asgi.gominisite.dk. ICH kigger mere på det og kommer med en tilbagemelding. Hun 
foreslår at der afholdes en lille workshop. der er ingen tidspres, da der er tidsmæssigt fin overlap med det eksisterende. 
Det vil være fint hvis der kunne være mindst en kontaktperson fra hver afdeling, der vil være med til at starte den nye 
hjemmeside op. Interesserede melder tilbage til Inge. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde 

  



  

4. Loppekørsel 

Knud Brodersen har sendt dækningsbehov/bookningskalender/skemaer til Hans. Hans sender dem videre til alle 
bestyrelsesmedlemmerne med henblik på en tilbagemelding. Hver afdeling skal booke sig for mindst en tirsdagskørsel og 
en lørdagskørsel. Loppekørslen starter uge 7. Der blev udtrykt undren over at der er vagter i vinterferien i uge 7. 
Skydning er booket ind til kørsel lørdagen forinden. Der vil igen være mulighed for at booke på alle uger. 

  

  

5. Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer 

Formanden havde følgende meddelelser: Formanden meddeler at han ikke ønsker lade sig genopstille til kommende 
generalforsamling. Der overvejes at annoncere det i LokaltNyt med opfordring til nye bestyrelsesemner til at deltage i 
foreningsarbejdet. 

Næstformanden havde ingen meddelelser. 

Kassereren havde ingen meddelelser. 

Sekretæren havde følgende meddelelser: Sekretæren spurgte til hvem der vartager fastelavnsarrangementet? Fastelavn 
vil igen i år blive med sekretæren som tovholder, da der ikke har været andre på banen, der har været interesserede i at 
overtage opgaven. Fastelavn holdes lørdag d. 13 februar efter samme koncept som sidste år. 

Et udkast til retningslinjer for tildeling af æresmedlemskab vil blive rundsendt til alle hovedbestyrelses-medlemmer med 
dette referat. Endelig ordlyd vil blive besluttet på næste HB møde. 

  

  

6. Kort orientering fra afdelinger og udvalg 

  

Badminton: Det har været for svært at få booket alle tiderne reserveret for hallejerene, hvilket har en meget uheldig 
økonomisk konsekvens. HB skal til næste sæson være opmærksom på at begrænse tiderne og sætte det i forhold til 
efterspørgslen. 

Fodbold: Generalforsamling ultimo februar/primo marts. SOS-fonden har en sponsor, der giver dragter til nogle 
drengefodbold. 

Gymnastik: Der efterlyses førstehjælpskasse, hjertestarter mv. på Kulsviergården. Heidi søger Trygfonden om en 
hjertestarter på idrætsforeningens vegne. Det foreslås at der opstilles et aflåseligt frostskab i hallen til opbevaringen af 
frostposer (fx placeret) under musikskabet – Inge tager punktet med på næste bestyrelsesmøde på Kulsviergården. Inge 
oplyser at DGI sælger store kasser med isposer til en meget rimelig pris. 

Håndbold: Intet. 

Skydning: Intet. 

Teater: Premiere på stykket Charleys tante 23 januar. Billetsalget går godt. Der er beklageligvis stadig ikke nogen, der 
har lyst til at være teaterinstruktører for børne/ungdomsteater. 2 nye bestyrelsesmedlemmer er tiltrådt i 



afdelingsbestyrelsen. Forestillingen til 2011 overvejes. Der arbejdes med at lave en velkomstfolder til brug for bl.a 
hvervning af nye medlemmer. 

Tennis: 3 gange skumtennis tilbage hhv den 17. januar, 7. marts og 18. april. 

Rulleskøjter: intet 

Klubhus: intet 

Kulsviergården/Cafeteria: Der har været afholdt et meget konstruktivt møde ang. brug af redskabsrummet med 
deltagelse fra Kulsviergården, KG forpagter, skolen, gymnastik og rulleskøjter. Notat fra mødet er udarbejdet og 
rundsendt. Alle skabe vil blive gennemgået og fordelt mellem brugerne. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fremskaffe en nøgle vil skabene blive åbnet vha låsesmed. Skærmene til håndboldmålene er løse og lægger ofte i 
målene – hvor kan de opbevares? 

Grusparkeringen har været meget glat i den seneste måned – der har været oplevet en del faldulykker. der er placeret 
containere i midten – hvorfor?. Belysning er beklageligvis fortsat meget ringe, da flere pærer er gået og den store lampe 
er sjældent tændt. 

Byfestudvalget: Intet nyt 

HSI: Intet nyt 

Banko: Hans var blevet opfordret til at holde et lille indlæg til mandagsbanko hvor han har fortalte lidt om 
idrætsforeningens arbejde og hvad de penge banko tjener til bl.a idrætsforeningen går til. Banko vil lave et 
jubilæumsbanko mandag d. 29 marts 2010. Hovedbestyrelsen ser velvilligt på at give et sponsorat til dette arrangement. 

IT: se tidligere. 

Lokalt Nyt: Næste deadline er tirsdag d. 19 januar - udkommer uge ?. Der mangler mange annoncører for 2010. 
Deadline herefter er 16 marts – udkommer medio april. Der udtrykkes stor frustration over planlægning af deadline. Som 
de er disponeret nu bliver de udgivet tidsmæssigt meget uhensigtsmæssigt for både fastelavnsarrangement (afholdes 
medio februar men skal annonceres allerede i nov – efterfølgende indslag om arrangementet kommer ført i den udgave 
det er på gaden uge 16 (ultimo april)), teaterpremiere ultimo januar (samme tidshorisont som fastelavn), jubilæum 2010 
(Afholdes ultimo marts billederne og reportage udkommer først i uge 23 (2.uge i juni)) og gymnastikopvisning (samme 
tidshorisont) og gymnastikholdene skal være på plads allerede medio juli for at nå annoncering inden sæsonstart primo 
september). Martin bedes tage det med på næste redaktionsmøde. 

Familiedagen: Intet nyt. 

Støtteforeningen: intet nyt. Regnskabsmøde afventes 

Lokalrådet: Intet nyt. 

  

7. Eventuelt: 

7.1) Hvem tager sig af idrætslejren? ICH laver oplæg til annoncering af 2010 lejren i LokaltNyt samt ”opråb” for at finde 
ny lejrleder. 

§       Punktet sættes på dagsordenen til næste møde 

  

7.2) Sekretæren minder om vigtige datoer i det nye år: 



Hovedbestyrelsesmøder: 

·                     Tirsdag d. 2 februar 2010 (bl.a trekvartårsregnskab, haltidsønsker, 

·                     Tordag d. 4 marts 2010 (bl.a fremlæggelse af afdelingsbudgetter og planlægning af generalforsamling 
herunder pokalemner) 

·                     Onsdag d. 7 april 2010 (bl.a planlægning af idrætslejr, godkendelse af budgetter og haltidsfordeling) 

·  Mandag d. 3 maj 2010 (bl.a fremlæggelse af årsregnskab) 

·  Torsdag 27 maj 2010 (foreløbig dato). Den årlige ordinære generalforsamling 

·                     Tirsdag d. 8 juni 2010 (konstituerende bestyrelses møde) 

125 års jubilæumsfest afholdes 27 marts 2010 

  

Mødet hævet kl.: 21:50 referent: sekretær Inge C. Holding. 

Referatet er forhåndsgodkendt af formanden 

  

Næste hovedbestyrelsesmøde er 

  

Tirsdag d. 2 februar 2010 kl. 19:00 i Klubhuset 

ref HB 11 januar 2010.doc                           

 


