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ASGI HB Bestyrelsesmøde :: 24 Februar 2021 (Virtuelt møde)  

Referat 

Deltagere: 

Lisbeth (Teater), Søren (Rul), Lise (Gym), Finn (Floorball), Bo (Dart), Margit (Tennis), Jacob 

(Badminton), Linda (HB), Rasmus (HB), Tine (HB) og Peter (HB). 

Afbud fra: Benny, Nikolaj og Nanna 

 

1. Velkommen 

Peter bød velkommen, gennemgik mødets virtuelle spilleregler, kontrollerede billede og lyd hos alle. 

Peter inviterede til en kort ”check ind” for alle mødedeltagerne. Formålet var at gennemføre en 

forventningsafstemning samt få en mere personlig snak om hvad vi skal bruge mødet til. Et ”check ind” 

er rigtig godt ved især virtuelle møder, for at alle fra start lige kommer ”til orde” og føler sig hørt. Vi vil 

tilstræbe at gennemføre dette ved fremtidige møder. 

Spørgsmålene var: 

1. Hvordan har du det ? 

2. Hvad vil du gerne have ud af vores ASGI møde i dag? 

3. Hvordan er Corona situationen i din afdeling ? 

2. Corona situationen 

Regeringens/DGI seneste udspil er: 

Der er nu åbent for udendørs idræt med op til 25 personer. Men der lukket ned for indendørs idræt. 

Vi havde en generel drøftelse af konsekvenserne ved Corona situationen samt hvordan hovedafdelingen 

samt de enkelte afdelinger er blevet ramt af krisen. Vi drøftede også, hvordan vi i foreningen skal agere 

samlet, således at enkelte afdelinger ikke behøves træffe svære beslutninger alene – bl.a. samlet 

holdning til kontingentproblematik under Coronakrisen. 

Økonomisk kompensation. Der er nu lukket for ansøgninger i forbindelse med tab på grund af 

coronarestriktionerne i 2020. Men heldigvis åbner DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om nogle måneder op 

for ansøgninger vedrørende tab i 2021. 

Der var ingen tvivl om, at vi i ASGI løbende skal forholde os til situation og vurdere beslutninger og 

konsekvenser – men der var enighed om følgende: 

Udendørs grundtræning 

Eftersom det nu er muligt at lave udendørs idræt, opfordres ALLE afdelinger til at gøre dette. Måske kan 

der ikke gennemføres den specifikke disciplin – men så kan der laves grundtræning og anderledes 

øvelser. Medlemmerne efterspørger dette – så nu er muligheden der, for at give vores medlemmer noget 

for deres kontingent. Er der behov for lys på fodboldbaner, tændes det i kældernedgang på skolen. 

Kældernedgang findes ved græsarealet mellem lærerværelset og træ- tilbygningen overfor børnehaven 

(Rønnehuset). 

Forlængelse af indendørssæson. 
Der var enighed om, at såfremt der åbnes op for indendørsaktiviteter og det er muligt med Kulsviergården, 
trænere, ledere og tidspunkter – så vil vi forlænge indendørssæson’en frem til uge 25. 
AKTION: Peter kontakter Kulsviergården om mulighed samt halleje. 
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Kontingent.  

Vi betaler ikke kontingent tilbage, på grund af Corona (samme anbefaling fra DGI). Dette vil være svært 
at håndtere ens i alle afdelinger, økonomisk kaos og et stort og besværligt arbejde !! Til gengæld drøftede 
vi, hvilke ting/aktiviteter/forlængelser vi så kan tilbyde i stedet for !! – dette vil være forskelligt fra afdeling 
til afdeling. 
Vi drøftede også muligheden for at give rabat på kontingent i den kommende sæson – til de medlemmer, 
der havde betalt under Corona perioden. Vi vil se tiden an med denne mulighed. 

3. Status fra ASGI formand inkl. status/opfølgning fra diverse udvalg/møder. v/Peter 

Kulsviergården. Holder stadig lukket. Seneste møde aflyst på grund af Corona. 

Alsønderup Fester. Statusmail udsendt af Michael Ruge (Formand) – videresendt til ASGI. 

Lokal Dysten (fra sidste møde) – opstart udskudt på grund af Corona !! 

Baby gymnastik i klubhus v/ Lise. Forventer at starte efter påske. Peter sender detaljerede oplysninger. 

Fup Mails igen. Hej Linda – Kan du lige overføre 1550 Euro Hilsen Peter – fupmails udsendes stadig. 

Frivilligcenter Hillerød, Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år  Vil ASGI være partnerskabs klub? 
Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger er i gang med et udviklingsforløb, hvor de prøver at blive den 
bedste udgave for idrætsforeningerne i Hillerød Kommune. I den forbindelse, vil de gerne sende os lidt 
spørgsmål/gennemføre interview (Peter er blevet kontaktet og har aftalt dato for interview). 

4. Status fra ASGI kasserer inkl. budget, økonomi, Conventus v/ Linda   

Omkostningsgodtgørelse – Ifølge DGI kan vi ikke undlade at betale idet der ikke er tale om løn, men af 
godtgørelse for afholdte ikke dokumenterede omkostninger. Der kan selvfølgelig ikke betales 
kørselsgodtgørelse for kørsel, som ikke er foretaget. 
Tilbagebetaling i særtilfælde ikke oplyst på hjemmeside – Jo, men kun på Gym tilmeldingsside. 
Overskud på 305.000 kr. Mindre hvis i gang før sommer + udbetaling af godtgørelse. 
Budget næste år – underskud på 145.000 
Vi er presset på økonomien. 
Det er hårdt for vores økonomi i støtteforeningen !! 
Conventus kursus skal gennemføres. Linda kontakter DGI og melder datoer ud. Den dato med flest 
tilmeldte vælges. 

5. Status fra ASGI næstformand vedr. klubhus v/Rasmus 

Placering af borde og stole (sidste møde). Sat i bero på grund af Corona. 

Udlån af klubhus + regler for dette -> ASGI HB skal gå videre med det. Flyttes til næste møde. 

6. Nyt fra Frivillig/Kommunikations-gruppen 

Adventskonkurrencen, snemandskonkurrence med mere på FB er gået godt. FB side har fået flere 

følgere. Kommunikationsgruppen vil prøve at give hver underafdeling en uge, hvor der skal laves opslag 

på FB – information til afdelinger sendes ud via mail. Spændende tiltag, der bakkes op af ASGI HB. 

Der arbejdes på at skabe en ”Frivillig” menu på hjemmeside. 

Kommunikationsgruppen består af: Lise, Nanna, Camilla og Margit. Frivilliggruppen består af: Benny, 

Jakob og Nicolaj. 

7. ASGI Generalforsamling 2021 

Dato blev besluttet – 26 Maj 2021. Mail vedr. info om lederpriser udsendes af Peter. 

Der var ikke ønsker til ændringer i generalforsamlingens koncept. 

8. Kulsviergården 

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af samarbejdsaftale (Lisbeth, Nikolaj, Linda, Rasmus og Peter + evt. 

Tina). Peter indkalder til møde i denne gruppe. 

9. Happy Days 

- Intet nyt at berette. 
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10. Kort status fra alle afdelinger  

Teater, Rulleskøjter, Floorball, Gymnastik, Skydning, Badminton, Dart, Fodbold, Tennis + Bordtennis og 

NERF kamp 

Alle afdelinger lukket ned på grund af Corona ! 

11. Eventuelt 

Tennis ønsker at investere i en boldmaskine (ca. 22.000 kr) 

Det blev aftalt, at beløb skal tilstræbes at blive finansieret af støtte fra HSI, diverse fonde samt evt. 

sponsorer. 

Indkaldelse til GF/Vedtægtsændringer skal annonceres i Lokalt Nyt. 

 

Næste møde blev aftalt til den 13 April kl: 18.00 i Klubhus (såfremt Corona tillader det) 

Tine Bojer vil sørge for mad og drikke (aftale fra Februar) 

Tak for et godt møde. 


