
Omkring 20 fremmødte incl. Hovedbestyrelsen deltog i den 126. generalforsamling. En veloplagt Hans Rasmussen 
valgtes til dirigent og indledte aftenen med at konstatere, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Herefter blev 
ordet givet til formanden, Gitte Siezing, som aflagde årsberetning. Se uddrag... 

Årsberetning 2011 

Velkommen til generalforsamling i den gamle forening. Gammel det er den – rundet af ikke mindre end 126 år den 29. 
marts i år. Oprindeligt stiftet som 37. kreds – en kreds af skytter, som ville etablere et fællesskab hvis formål udover 
aktiviteten skydning med riffel også skulle lægge grund til et selskabeligt og festligt samvær. 

Jeg spekulerede på, hvad mine forgængere for over 100 år tilbage i tiden mon havde af temaer i deres årsberetninger. 
Kommunalt tilskud var ikke et emne, der var opfundet endnu. Tværtimod, så skriver formanden fra generalforsamlingen 
i 1910: Da Kredsen for Tiden er godt stillet i økonomisk Henseende vedtoges det at yde Alsønderup Kommunes 
Hjælpekasse et beløb af 25. kr.”. (kilde: ”100 år 37. kreds Alsønderup”) 

Ja, det var dengang..... 

Når jeg ser tilbage på det forgangne år, så har vi i hovedbestyrelsen haft indledende drøftelser omkring værdigrundlag 
og visioner. Vi har arbejdet med planerne for en kommende temadag, hvor vi ønsker at gå i dybden med begreberne. 
Det konkrete formål med temadagen er, at deltagerne i fællesskab finder frem til, hvilke ønsker vi har for foreningens 
fremtid og hvilke værdier vi vil styrke og fremhæve. Jeg glæder mig meget til at 

 

virkeliggøre planerne med den nye hovedbestyrelse.Som jeg også skrev i min nytårshilsen i LokaltNyt, så er 
tiltrækningen og fastholdelsen af frivillige en af de helt store udfordringer som idrætsforeningen står over for. Hvordan 
får vi gjort det frivillige arbejde interessant og tillokkende? Vi må konstatere, at vi ikke har haft held med skriftlige 

opfordringer i forskellige medier. Kontakten skal skabes ansigt til ansigt hen over hækken – start med din nabo! Vi skal 
blive bedre til at tilknytte den unge generation. Det er set før, at et CV, der er påført oplysninger om frivilligt arbejde i en 
idrætsforening, kan åbne døre på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Så udover de gode idrætslige og sociale 
oplevelser et job som frivillig kan give, så kan det også have positiv indflydelse på  fremtidige karrieremuligheder. 

  

Fordelingen af haltiderne er noget af et puslespil. Der er mange hold, der gerne vil til og alle vil vi gerne kunne tilbyde 
medlemmerne de bedste tider. Der er kommet nye hold til, andre hold har haft ønsker om at kunne træne flere gang om 
ugen. Det er ikke en nem opgave og den kræver forståelse og fleksibilitet fra de involverede. Jeg synes, at vi i år har 
fået løst opgaven på en rimelig og retfærdig måde for den kommende indendørs sæson. 

Vi har fået en ny aktivitet i år, Unicykling eller ethjulet cykling. Det har været en succes og det vidner om, at der stadig 
findes ildsjæle, som vil yde en indsats. Tak til Morten, Malte og Chili for idé og praktisk udførelse. 

Der bliver idrætslejr igen i år. Det har været lidt svært at finde ledere, men det er nu på plads og tak for det, 6 ledere 
drager afsted til Tarm Idrætscenter den 27. juni med en forhåbentlig stor flok forventningsfulde unger. 

Støtteforeningen har siden sidst i marts måned deltaget i opstarten af Magic Banko, det  er et bankospil, der spilles hver 
torsdag på Kulsviergården. Tidligere var det De unge på 40, der forestod bankospillet om torsdagen, men denne 
forening valgte at stoppe med bankospillet i januar måned. Bag Magic Banko står Ulrich Richelsen og Mads Hougård – 2 
energiske og idérige personer, der sammen med et team af frivillige varetager opgaven. Det er et bankospil baseret på 
nytænkning, bla. finder man en ny præmiefordeling i spillet, ligesom sammensætningen af salgspriser er utraditionel. 
Ting tager tid, der har været et par måneder, hvor man havde svært ved at holde skindet på næsen, men seneste 
tilbagemelding fortæller, at kurven er knækket – en stabil tilgang af nye medlemmer og et lille overskud peger på, at det 
går den rigtige vej. Tak til teamet bag Magic Banko for den store indsats. 

På trods af at Birgit og Finn passer rigtig godt på klubhuset, så forfalder det. Vi informerer kommunen hver gang vi 

finder nye områder, der har brug for en udbedring, desværre sker der ikke rigtig noget på den front fra kommunens side 
og det er rigtig ærgerligt! 



Tak til Birgit og Finn for den altid imødekommende og venlige måde I bestyrer klubhuset på. 

Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for den store indsats i gør for foreningens medlemmer. Uden jer ingen 
forening! 

Tak til Kulsviergården for samarbejdet i 2011. 

Tak til teamet bag mandags-banko – det er glædeligt at I har energi og lyst til at stille op mandag efter mandag, 
sommer og vinter. 

Tak til udvalget bag Alsønderup Fester. Jeg ved, at I kæmper en hård kamp lige i øjeblikket – flere medlemmer har 
måtte trække sig i sidste øjeblik på grund af personlige forhold, så det har ikke været nemt i år. Tak til alle de frivillige, 
der støtter op om Alsønderup Fester. 

Tak til vores sponsorer og tak til øvrige samarbejdspartnere for den støtte og de bidrag vi har fået i det forgangne år. 

Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet. 

En særlig tak til: 

Inge Holding, som fratræder som sekretær 

Martin Frilander, som fratræder som suppleant 

Ulla Lund, som fratræder som kassserer 

Pernille Østergaard, som fratræder som næstformand 

I har alle ydet en stor og flot indsats for ASGI. Håber, at I måske én dag får lyst til at engagere jer i hovedbestyrelsens 
arbejde igen. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til foreningens medlemmer, fordi i vælger at dyrke jeres idræt i 
Alsønderup Skytte, Gymnastik- og Idrætsforening. 

Tak for ordet. 

Gitte Siezing Hansen, Formand 

ASG& I's generalforsamling 25. maj 2011 

  

Nye ansigter i hovedbestyrelsen 

Heidi Liljedahl, Nanna Jensen og Peter Windum stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt. Desværre var det ikke været 
muligt at sætte navn på endnu et nyt medlem til bestyrelsen, så generalforsamlingens fremmødte gav bestyrelsen 
bemyndigelse til at lade et nyt medlem indtræde efterfølgende. Senere på aftenen lykkedes det at få lavet aftale med 
Flemming Petersen, som indtræder som suppleant. 

  

Foreningslederpokalen 2011 

En usædvanlig kvinde, Pernille Oxlund modtog i år foreningslederpokalen. Pernille knokler både som udvalgsmedlem, 
men tager også gerne et hold rytmepiger, hvis der mangler instruktør eller superviserer unge instruktører. 



Som udvalgsmedlem har hun et utroligt overblik, humor samt en imponerende og nyttig viden om gymnastikkens 
verden. Ligeledes er Pernilles lokale viden yderst interessant og til stor hjælp for udvalgets arbejde. 

Pernille er en meget nytænkende og kreativ kvinde, som har sine meningers mod, hvilket er utroligt befriende for dem 
hun omgås og for det daglige arbejde i foreningen. 

Pernille besidder ligeledes den kompetence at kunne samle folk om en opgave, så alle føler ejerskab og en motivation til 
gennemførsel af opgaven. Dette blev meget tydeligt i udvalgsarbejdet om foreningens 125 års jubilæum, som igen er et 
bevis på, at Pernille bestemt ikke er en arbejdssky kvinde, men derimod en ildsjæl. 

Pernille er en meget stærk ressource for ASGI's foreningsliv og en fantastisk kvinde at være sammen med. Indstillet af 
gymnastikken og Hovedbestyrelsen. 

Aktivpokalen 2011 

Aktivpokalen tildeles i år et team, som er særdeles innovative og arbejdsomme. Hele deres engagement og 
vedholdenhed er med til at berige mange børn, unge og voksne med fysisk bevægelse og hyggeligt samvær. 

At fornemme og se den glæde og det overskud hos disse ildsjæle, tjener som rollemodel for den frivillige arbejdskraft i 
foreningslivet. 

Det er med stolthed i stemmen at jeg tildeler ASG & I's Rulleskøjteafdeling Aktivpokalen for deres imponerende indsats 
for hele oplandets børn og unge. Prisen overraktes til Pia Jensen og Peter Windum. Indstillet af Hovedbestyrelsen. 

Idrætslederpokalen 

Fodboldafdelingen vil gerne indstille Svend Petersen til årets idrætslederpokal. 

Svend har igennem flere år fungeret som holdleder for 2. holdet i vores seniorafdeling og har stået for alt det praktiske 
omkring holdet. Svend har brugt rigtig meget tid og energi på at ringe rundt og samle spillere til alle kampene som vores 
2. hold har spillet. 

Svend er samtidig rar at have i afdelingen, med sit altid gode humør, sin energi og hjælpsomhed. Man går sjældent 
forgæves til Svend, når man har brug for hans hjælp. 

Det er også noget Byfestudvalget nyder godt af. Herfra er meldingen at Svend altid er meget imødekommende og 
energisk. Indstillet af Fodboldafdelingen og Hovedbestyrelsen. 

  

  

  

 


