
ASGI Hovedbestyrelsesmøde :: Referat 
Onsdag den 25 April 2018 - kl: 18.00 – 19.30, ASGI klubhus på Baunevej. 
 
Deltagere: 
HB: Pia Rugh Andersen, Tina Folkmann, Christian Bruun Jensen og Peter Windum (referat) 
Skydning: Afbud  Gymnastik: Lise Frederiksen 
Teater: Susanne Andreasen  Floorball: Afbud 
Badminton: Afbud  Tennis: Margit Hjort Enevoldsen 
Rulleskøjteløb: Rikke Jensbøl  Fodbold: Afbud 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkommen /Peter 
Dette HB gennemføres kort og hurtigt eftersom vi gør klar (kl: 19.30) til foredrag med Jonas Roland vedr. "Hvorfor 
er fysisk aktivitet så sundt?"  
 
2. Gennemgang af referat fra forrige møde inkl. aktioner /Peter 
Ingen bemærkninger 
 
3. Kort status fra afdelinger 
Teater: Har fået 3 nye bestyrelsesmedlemmer, opfører Hodja fra Pjort næste gang. 
Tennis: Gennemfører standerhejsning næste uge, træner Lauritz træner igen medlemmer den kommende sæson 
Rulleskøjter: Kan igen anvende cafeteria, har haft mange medlemmer efter jul. 
Gymnastik: 400-500 besøgende til Gymnastikopvisning, ca. 300 betalende gæster. 
 
4. Status fra  
Formand v/ Peter: Enighed om uddeling af de 3 ASGI ærespriser til gen. forsamling. Gennemgang af ASGI 
Generalforsamling. Orienterede om afholdte Banko møder. 
Kasserer v/ Tina: Fremlagde økonomistatus inkl. en kæmpe tak til alle afdelinger, der har opfyldt og holdt budget. 
Alle afdelinger fremvist overskud med undtagelse af Floorball. De enkelte afdelingers overskud overføres som 
hensættelser til næste sæson. Tina har lukket flere konti mhb. at spare udgifter til disse. 
Haltider til kommende sæson udsendes nu, tilbagemelding til Tina. 
 
5. Status fra diverse udvalg 
Kulsviergården: Tarzanbane er under opbygning. Renovering af hal forventes færdig før Alsønderup Fester. ASGI 
ønsker tv hængt op igen. ASGI ønsker hængelåse på skabe i boldrum. ASGI ønsker at hænge hulahop ringe op i 
boldrum. Peter kontakter Kulsviergården vedr. ovenstående ønsker. 
 
6. Idrætslejr 2018 
3 voksne har givet accept på deltagelse. 2 ungdomshjælpere. Tilmelding af børn startet. 
 
7. Nye tiltag i ASGI - Diverse indkomne forslag 
- Ingen forslag. 
 
8. Eventuelt inkl. mad og drikke på næste møde. 
HB efterspørger info vedr. ”Nål” til æresmedlemmer. PWI kontakter Hans Asmussen for evt. info. 
Rundtur i skytternes klubhus flyttes til sommermøde. 
Lise tager mad og drikke med til næste møde. 
 
 


