
Alsønderup Idrætsforening 

Hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2020. 

Referat. 

 

Deltager: Peter w, Rasmus M, Rasmus J, Tina. Afdelinger: Fodbold, Gymnastik, Skydning, Dart, Badminton, 

Rulleskøjte, Tennis, NERF kamp 

Deltager ikke: Teater 

 

Dagsorden: 

• Velkommen ved Peter 

• Status på regnskab ved Tina 

• Kort status fra alle afdelinger 

• Corona situationen 

• ASGI generalforsamling - ny dato 

• Diverse 

• Kommende møder planlægning af dato'er 

• Eventuelt 
 

1. Velkommen ved Peter. 

     - Kort status fra formand inkl. status/opfølgning fra diverse udvalg/møder. 

• Første møde efter Corona ’krisen’  

 

2. Status på regnskab ved Tina 

• Regnskabet er godkendt af revisoren, Hovedbestyrelsen har besluttet at starte det nye 

regnskab. Vi skifter ikke regnskabssystem og beholder det eksisterende. Tina har bedt om en 

ny kontoplan som bliver sat op af conventus. Det er besluttet at Tina bruger ca 2000,- på at få 

conventus til at lave en ny kontoplan.  

• Tina har afleveret regnskab til kommunen og vores deltager aldersmæssigt er steget til ca 

53% over en årrække så vi mister ca 18.000,- i tilskud fra kommunen. 

 

3. Kort status fra alle afdelinger 

• Teater 

De har en prøve i en garage, og har haft et par prøver, samt en proff skuespiller. 

• Tennis 

Tennis er startet, med sprit og rengøring.  2018- 42 2019- 50 2020 -56 medlemmer. Ny 

belægning vil kommunen ikke bevillige, kan ikke finde trænere til de uge. 

• Rulleskøjter 

Aflyse 4-5 gange, køb 30 stk rulleskøjter for ca. 10.000,-. Vil gerne lave et ekstra stativ, men 

ved ikke om der er plads. Der er smidt en masse rulleskøjter ud, Cafeteriet kører videre til 



arrangementer. Lave et nyt sortiment i cafeteriet. Ikke en ny dato for opstart. Økonomien 

fra cafeteriet, skal køres i banken og der skal laves en plan i samarbejde med Pia, Søren og 

Tina. 

• Floorball 

Der er intet nyt at berette, opstart efter sommerferien. 

• Fodbold 

Fodbold er startet stille og rolig, men det er kun Oldboys. Resten starter efter 

sommerferien 

• Gymnastik 

Aflysning af opvisning og planlægning af den nye sæson. Opstart til september. Der er ikke 

nok trænere, så der bliver slået lidt hold sammen og der bliver ikke lavet dansehold. 

Status på reolen i redskabsrummet er ukendt.  

• Skydning  

Den nye græsslåmaskine er meget effektiv og det ligner en golfbane. Skydning er startet, 

der er problemer med at få nye medlemmer. Økonomien er på plads. 

• Badminton  

Der er flere unge der er sluttet til. Godt torsdag hold 

• NERF kamp 

Der er ikke planlagt nye datoer, men det starter op efter sommeren 

• Dart 

Nye gren på ASGI, det er ikke startet op og der er tale om 14 dags eller måneds event. Der 

er tale til op omkring 20 medlemmer. Beløb der er sponsoreret ca 3.500,- og Bo har 

sponsoreret 2 stk dart skiver. 

 

4. Corona situationen 

• Status på støttepuljer 

Der er søgt på Gymnastik – 18.000,- / Rulleskøjte – 9.200,- / NERF – 16.000,- / 

Alsønderupfester – 194.000,- 

• Corona status på Kulsviergården 

Kulsviergården er lukket indtil 8/7-2020, pga deres støtteordninger.  

 

5. ASGI generalforsamling - ny dato 

• Vi har ikke kunne holde GF i maj pga revisoren ikke kunne nå at godkende det. 

Den bliver holdt den 19/8-2020  

• Ny kasserer 

Der er sat en annonce på sociale medier, der er en der har henvendt sig, men har ikke 

meldt tilbage. Der kan komme på tale at man kan få betalt sit ’arbejde’. Der er taget dialog 

til Linda og det arbejder Peter videre med.  

Lise stiller et forslag til at der er en bestyrelse i hver afdeling. Man kan lave et samarbejde 

imellem afdelingerne. Det blev taget godt i mod, men der skal være lidt hjælp til en opstart.  

• Ny sekretær 

Forslag til en ny sekretær er velkomne. 

• Pokalemner - indsamling af pokaler 

Der er kommet forslag, men der må gerne sendes flere. 

 



6.  Diverse 

• Alsønderup Fester inkl. støttefest & mobilbanko 

Ulla holder Mobilbanko hver søndag, der var 80 biler og forsætter til august. Der er et 

overskud.   

• Rengøring af klubhus 

Der kom fire-fem henvendelser, der kan gives 1700,- per måned og HB har besluttet at de 

krav vi har stillet med rengøringen skal justeres.  

• Nøgler og nøglebrikker 

Margit har styr på oprettelse af nøglebrikker 

• Halfordelingsplan 2020-2021 

Rasmus M får kigget på planerne 

• Klubhus er for alle, der er lavet et bookingsystem, som man kan booke via ASGI.dk Der 

sendes koder rundt til formænd i afdelingerne til alarmsystemet efter 23.00 

• DGI Foreningsudviklingsmøde 

Onsdag den 24/6-2020 18.30 Det er det sidste møde med Rune fra DGI 

 

7.  Kommende møder planlægning af dato'er 

• HB møde 13/8-2020 klokken 18.00 og Tina har mad med. 

• 19/8-2020 Generalforsamling i ASGI 

• HB møde 11/11-2020 klokken 18.00  

• HB møde 24/2-2020 klokken 18.00   

 

8.  Eventuelt  

• Der stilles spørgsmål hvem har de fysiske nøgler til Kulsvigergården, klubhuset og div. 

• Der blev spurgt om hvor man kan placere et udendørs fitness bane. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ref. Rasmus Dahl 

 


