
Referat 
Hovedbestyrelsesmøde 
Torsdag den 24. april 

Tilstede: Gitte Siezing, Tania Madsen, Elisa Shjønemann, Tina Folkmann, Heidi Lijedahl & Simon Jeppesen. 
Afbud: Nikolaj Madsen, Peter Windum, Merete Andersen & Birgitte Hansen 

1. Godkendelse af referat fra 19/3-14 
Godkendt 

2. Generalforsamling & udpegning af årets pokalemner m/begrundelse 
Gitte rykker formænd for afdelingerne 

3. Haltidsfordeling 
% 

4. Meddelelser fra 
Formand 
Gitte har snakket med 2 fædre der ønske fodbold for deres piger, fædrene har via af skoleintra søgt flere fodboldt piger 
samt træner der er 3 piger der har oplyst at de gerne vil være med på et hold. De 2 fædre ønsker ikke at være træner 
men kunne måske godt indgå i et fodbold udvalg  
Næstformand 
% 
Sekretær 
Der blev uddelt nyt budget, der blev gennemgået 
Kasserer 
% 

5.Kort orientering fra afdelinger og udvalg 
Gymnastik/løb: 
Der er blevet af holdt gymnastik opvisning hvor der efterfølgerne var gnidninger mellem kulsviergården og 
idrætsforeningen 
 
Håndbold 
% 
Fodbold 
% 
Tennis 
% 
teater, 
% 
rulleskøjter 
%  

badminton,  
Patrik er stoppet, da han læser til eksamen 
Skydning 
Ønsker børneveste, HB synes det lyder som en god idé 

klubhus,  
Der er kommet lys men ingen varme.  
Skolebørnene er ikke frarådet at bruge klubhuset af kommunen grunde det skulle være sundhedsskadeligt Gitte tag 
kontakt til kommunen og hører om det kun er sundhedsskadeligt for skolebørn eller det samme glæder for idrætsbørn 
og om de i så fald har tænkt sig at udbedre der lokaler da det er ASGI holdning at det skal være sundt at gå til idræt. 

Kulsviergården/cafeteria, 
% 
 
byfestudvalg,  
Gitte har skrevet rundt om der er nogen fra HB der kan hjælpe til loppemarked. Simon oplyser han ikke kan hjælpe 



idrætslejr,  
Der er 13 børn tilmeldt 3 voksne, Heidi har fået 5 ansøgninger fra ungdomsleder men venter med at udpege til hun ved 
hvor mange børn der skal afsted. 

IT/hjemmeside,  
% 

banko,  
Der opfordres til at alle kigger i deres kalender om de kan hjælpe banko den 19 maj 

LokaltNyt,  
Næste deadline 2/7-2014 

HSI/DGI 
% 

6. Eventuelt 

 


