
ASGI HB Møde :: 5 Oktober + 28 Oktober 2020 i Klubhuset 

Deltagere: Linda Lyng Madsen, Tine Bojer, Rasmus Mark, Benny Haas-Madsen og Peter Windum 

Opsummering – af begge møder. 

 

Mødet startede med en præsentation af os hver samt en længere gennemgang af ASGI’s historie samt 

foreningens relationer og forbindelser i sognet. 

Udvalgsrepræsentanter blev fordelt: 

Udvalg Repræsentant 

Kulsviergårdens bestyrelse Peter 

Støtteforeningen Peter (Linda og Rasmus) 

Lokalt Nyt Benny 

Internet/IT Peter 

Lokalrådet Tine 

Idrætslejr - ansvarlig Rasmus 

Kontakt til kommunen Rasmus 

Direkte kontakt til Kulsviergården  Peter 

Ansvarlig for børneattester Linda 

 

Følgende emner blev efterfølgende drøftet. 

Kassererfunktionen 

Tina fortsætter med at bogføre (i hvert fald et år) for Rul, Teater, Badminton, NERF og Dart. Linda gør 

det for Gym. Fodbold, Tennis og Skydning gør det selv. 

”Medarbejdersignatur” får Linda overdraget fra Tina. AKTION. 

Linda udarbejder udkast til ansvarsfordeling mellem Tina og Linda. AKTION. 

Kontingent i fodboldafdelingen. 

Linda og Peter vil kontakte Nikolaj vedr. det meget lave kontingent der er for ungdomshold kombineret 

med de meget få betalinger der er foretaget. 

200 kr for ½ år. 450 for helt år. Meget lavt. Har indkøbt materialer til både veteran og ungdom. 

Vil tale med Fodbold afd. På næste møde. 

Børneattester. 

Det blev besluttet at disse skal indhentes hvert 2.år for alle der er i kontakt med børn. Ansvarlig for 

indhentning og udfyldelse er Linda. 

Kulsviergården 

Den officielle kontakt til Kulsviergården er Mai-Britt. Sker kontakten med Niels og opstår der problemer, 

skal kontaktes overdrages til Peter – som er officiel kontakt. 

Vi har problemer med at afholde ManuVision i cafeteria på grund af de mange borde. På grund af Corona 

skal der være god plads. Peter vil tale med KG om dette problem. 

Vi sælger 7-mands mål -Tine ansvarlig. AKTION. 

Basketball net skal blive i hal – stort ønske fra skole. 

Nøgler til skabe i redskabsrum havde Pia Rugh tidligere !! Linda undersøger hvor de er pt. AKTION. 

Hems anvendes ikke længere af Alsønderup Fester – kan vi være fælles om brug ? 

Peter kontakter Michael Ruge og Rasmus Mortensen vedr. dette. AKTION. 



Halleje >< Støtte 

Vi betaler pt. 532 kr. pr. time. 

Linda opsummerede alle de tilskud vi får fra kommunen. Tine vil gerne udfordre den støtte vi modtager 

fra Hillerød Kommune. Linda oplyser: Vi betaler ca. lidt under ½ million om året i halleje, Hillerød 

Kommune kompenserer ca. 350.000. 

Det blev besluttet at nedsætte en arb.gruppe mhb. At se på støtte fra kommune samt økonomisk 

afhængighed med Kulsviergården. Deltagerer: Tine, Linda og Tina. Andre er også velkomne til at deltage. 

ASGI.DK maildomæne 

Såfremt der er behov for foreningsmailadresse fremfor personlig mailadresse, kan foreningens domæne 

(ASGI.DK) anvendes. AKTION. Peter skal tilrette disse. (Er gjort). 

Ovenstående er på plads: 

formand@asgi.dk videresender til peter.windum@gmail.com 

kasserer@asgi.dk videresender til lindalyng@madsen.mail.dk 

naestformand@asgi.dk videresender til Chrrasm29@gmail.com 

sekretaer@asgi.dk videresender til pbm@empiricom.dk 

DGI Foreningsudvikling 

Emnet blev drøftet. Kommunikationsgruppen har efterspurgt et årshjul, men vi er lidt i tvivl om formålet 

!! Vi drøfter videre på det kommende ASGI HB møde hvor alle afd. deltager (11 NOV 2020). Camilla 

Brandt (lokal kommunikationsekspert) vil også deltage i starten af dette møde. 

Klubhus 

Hillerød Kommune har et færdigt energirenoveringsprojekt liggende for klubhuset, men vil ikke blive sat i 

værk, så længe vi ikke bruger klubhuset nok !! Peter vil lave udkast til skrivelse til kommunen mhb. på 

opstart af renoveringsprojekt. 

Oprydning/Placering af stole i det store mødelokale, skal drøftes på ASGI HB møde den 11.NOV inkl. 

Oprydning/brug af kontoret. 

Der er ønske om at booking af klubhus kan ske med timeinterval. Peter kigger på det. AKTION. 

Privat brug af klubhus blev drøftet. Hvem må låne det – hvad med kontrol, aflevering og rengøring samt 

ansvarlig person i bestyrelsen – der håndterer udlån. Rasmus har lavet et oplæg, vi drøfter indhold på 

næste HB møde. (?? -> Grundejerforeninger, Borgerforening, Lokalråd… Rengøring, fester etc. etc.) 

 

Corona 

4 ansøgninger udarbejdet og sendt til DIF/DGI støttepulje. 

Conventus. 

Vi ønsker at vide mere om brugen af Conventus og ønsker at købe kursus: ”Mere Conventus”. 

Lån af ASGI’s klubhus 

Frivillige ledere og trænere over 18 år fra alle afdelinger i ASGI, har mulighed for at låne 

klubhuset gratis til eget brug. 

Dette foregår ved, man henvender sig til formanden for den afdeling, hvor i man er frivillig. 

Det er formandens ansvar at vurdere, om den frivillige er berettiget til at kunne låne klubhuset. 

Afdelingsformand koordinerer udlån med næstformand i ASGI Hovedbestyrelsen 

(Klubhusansvarlig). 
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Ansvarlig for tilmelding er Linda. AKTION. 

Efter kursus vil det være muligt med kort gennemgang af hvordan hjemmeside (ASGI.DK) fungerer og 

hvordan nyheder skrives. 

Tennisbaner, renovering. 

Margit bedes fremlægge status på renovering af baner på næste møde. 

Haltidsfordeling. 

Gode forslag til anvendelse af hal i de timer vi ikke anvender – efterspørges. (Næste HB møde). 

Kulsviergårdens anvendelse af hal i timer, hvor vi betaler, blev også drøftet. 

Foreningsmøde med tema’et Bevægelse og Fysisk aktivitet 3.November (Hillerød Kommune) 

Linda deltager. 

DGI Nordsjællands årsmøde 24.November 

Linda og Peter deltager virtuelt. 

LOKALDYSTEN – et motionsevent for hele lokalsamfundet og kommunen (Hillerød Kommune) 

Ansvarlig/koordinator for dette præsenterer online på næste HB møde. 

(Besluttet af Peter pga. næste ASGI møde først er i 2021) 

Fanebærer kursus 

ASGI fanebærere (Rasmus og Bo) er selv ansvarlige for at finde kursus. 

UV-Lys 

Lokalråd har søgt kommune om penge til UV-Lys. Modtaget 9000 kr. (Prisen er 15.000 kr.). 

Vi siger OK til at betale de sidste 6000 kr. så udstyret bliver vores. 

Tine ansvarlig for UV-Lys/denne opgave. Tine ønsker Nanna med i arb.  

 

Mødet slut. 


