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ASGI HB Bestyrelsesmøde :: 13 April2021 (Virtuelt møde)  

Referat 

Deltagere: 

Lisbeth (Teater), Benny (HB), Nikolaj (Fodbold), Lise (Gym), Bo (Dart), Margit (Tennis), Linda (HB), Tine 

(HB) og Peter (HB). 

Deltog ikke/afbud: Søren (Rul), Finn (Floorball), Jacob (Badminton), Rasmus (HB), Nils (Skydning) og 

Nanna (Badminton) 

 

1. Velkommen 

Peter bød velkommen og kontrollerede at billede og lyd var OK hos alle. 

Peter startede med at fortælle, at Merete Klem Andersen desværre netop er gået bort. Merete var i 

mange år aktiv i ASGI og meget aktiv og involveret i Tennisafdelingen samt deltager i ASGI 

Hovedbestyrelse, repræsentant i Lokalråd samt meget andet. Vi sender en hilsen til hendes begravelse. 

Æret være hendes minde.  

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

forventningsafstemning samt for at alle fra start lige kommer ”til orde” og føler sig hørt. Spørgsmålene 

var: 

1. Hvordan har du det? 

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

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

 

Peter startede med at repetere 3 vigtige punkter fra sidste møde: 

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 indendørssæsonen frem til uge 25. 

AKTION: Peter kontakter Kulsviergården om mulighed samt halleje. 

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. 

Vi talte videre om de 3 punkter og specielt vedr. ”Kontingent punktet” var der enighed om, ikke at betale 

medlemmer deres kontingent tilbage eller nedsætte fremtidigt kontingent. 

Der var dog også enighed om, at enkelte afdelinger skal ”passe på” ikke at sætte deres kontingenter alt 

for lavt – da dette vil skabe en skævvridning mellem afdelingerne!! 
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CORONA Støttepulje 

Der vil blive meldt ud, hvis DIF og DGI's corona-hjælpepulje bliver tilført yderligere midler til dækning af 
tab, som indtræffer efter 31. marts 2021. 

 
HSI  
Som I forhåbentlig alle har hørt, så er HSI i gang med en proces for at blive den bedste repræsentant for 
klubberne internt såvel som eksternt. I den forbindelse har bestyrelsen i efteråret nedsat en 
arbejdsgruppe til at komme med et oplæg. 
HSI er nu nået til en afrapportering på gruppens arbejde med at afdække HSI funktioner, opgaver, roller 

og HSI evt nye tiltag og de vil derfor gerne invitere alle til et medlemsmøde på Teams onsdag den 14 
april kl 1930. 
Peter sender mail med invitation ud efterfølgende. 
 
Babytræning i klubhus 
Udlån af klubhus til ”babygymnastik” i privat regi er annulleret, eftersom det ikke er tilladt for ASGI at 
udleje vores klubhus. (Klubhus tilhører Hillerød Kommune) 

 

Anvendelse af klubhus. 

Vi er i ASGI HB blevet bekendt med, at der er udarbejdet særlige selvforvaltnings- eller brugeraftaler for 

de kommunale klubuse og klubhuslignende lokaler. Af disse aftaler fremgår bl.a. at kommunale lokaler 

ikke må udlånes/udlejes til private eller erhvervsmæssige arrangementer. 

Der står også, at kommunens grundejerforeninger kan få stillet et lokale gratis til rådighed for deres 

årlige generalforsamling, forudsat at der er et ledigt og egnet lokale. Ansøgning sker direkte til det 

pågældende sted, hvor generalforsamlingen ønskes afholdt. Der udlånes/udlejes IKKE kommunale 

faciliteter til private arrangementer. 

På baggrund af disse oplysninger, blev det besluttet, at vores tidligere arbejde vedr. udarbejdelse af 

retningslinjer for lån af klubhus annulleres og vi (ASGI) nærlæser kommunens retningslinjer og ud fra 

disse udarbejder et sæt nye regler for anvendelse af klubhuset. 

Følgende meldte sig til denne opgave: Bo, Margit, Tine og Lisbeth (Lisbeth indkalder til møde) 

Peter udsender efter mødet kommunens retningslinier (Dokument: Lokaleudlån - Generelle retningslinjer 

for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg) 

Anvendelse af klubhus – ekstra punkter. 
Vi talte om hvorvidt der findes en eller flere brugeraftaler på klubhuset, Baunevej 10 for Alsønderup 

Skytte- Gymnastik og Idrætsforening (ASGI). 
Om der eventuelt var individuelle aftaler på fodboldbaner, tennisanlæg og skydebane?  
Dette har Linda efterfølgende undersøgt hos kommunen, der ikke har nogle aftale liggende! 
Kommunen har dog meddelt, at de vil udarbejde en aftale og fremsende. 
 
Nøgler til klubhuset? Har Birgit og Finn nogle nøgler liggende?? Linda vil spørge dem. 
 

Vi har selv betalt vores ny nøglebrikker inkl. Låse – kunne vi have fået støtte fra kommunen til dette?? 
 
3. Status fra ASGI kasserer inkl. budget, økonomi, Conventus v/ Linda   
Overskud på 239.646,12 kr. hvilket er rigtig flot. Kigger vi på næste års budget forventer vi et underskud 
på kr. 125.400 men det forventes at blive større, når vi skal betale for ekstra ”Corona haltid”.  

Herudover er jeg i tvivl om hvorvidt vi skal betale penge tilbage til kommunen fra vores tildelte støtte til 
halleje for 2020 nu hvor vi har haft væsentligt færre timer/udgifter end budgetteret. 

 
Selvom det umiddelbart ser ud som om vi klarer os godt, er vi alligevel udfordret på økonomien idet vi 
ikke har fået penge fra støtteforeningen grundet aflysning af Alsønderup Fester. Der er heller ikke udsigt 
til penge i indeværende år, da der også er aflysning i år. 
 
Det er hårdt for vores økonomi i støtteforeningen!! – der er kun 277.000 kroner tilbage! De seneste år 

har vi hevet et sted mellem 100.000 og 158.000 ud af støtteforeningen for at dække underskud i 
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regnskabet. Det vil sige at vi p.t. har ca. 2 år hvor vi kan dække vores underskud ind på denne måde. 

Det forventes ikke at blive aktuelt med træk fra støtteforeningen i det kommende år. 

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

Rude smadret i klubhus, Rasmus har kontaktet kommunen. 

Gennemgang af klubhus med Hillerød kommune er planlagt til den 29. april kl. 16.00 – alle er velkomne, 

men bedes lige koordinere det med Peter. 

Placering af borde og stole (forrige møde). Sat i bero på grund af Corona, Rasmus har stadig opgave. 

5. ASGI Generalforsamling 2021 

Dato bliver fastholdt – 26 Maj 2021. Mail vedr. info om lederpriser er udsendt af Peter, ønsker skal 

fremsendes hurtigst muligt. 

Peter spørger Hans Rasmussen om dirigent rolle. 

”Ændring af vedtægter” som punkt på GF blev drøftet. Tine vil lave et forslag. 

6. Kulsviergården 

Aftale er lavet med Kulsviergården vedr. lån af hallen på timebasis frem til uge 25. 

Det vil blive Gymnastik børn, Floorball voksne og Badminton voksne. 

Nøgleanordning til Kulsviergården blev drøftet – Peter tager punktet med til KG bestyrelsesmøde. 

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

Tina) er udskudt.  

7. Kort status fra alle afdelinger  

Ikke så meget at berette fra de fleste afdelinger pga. Corona, dog fokus på følgende: 

Teater er startet op med skuespillere. Prøver starter den 15/8. Teater har GF den 25/5 hvor ny formand 

samt suppleant skal vælges. 

Gymnastik har startet Mor/Far/Barn op med stor succes. Puls/Styrke også startet op igen + nye folk på 

holdet. Fitness Dance og Manu Vision også i gang. De andre gym.hold er klar, når Kulsviergården åbner. 

Fodbold har pt. kun et børnehold og et veteranhold. 

Tennis går snart i gang med sæson’en og har søgt kommune om økonomisk støtte. 

8. Eventuelt 

Frivillighedsgruppen ønsker, at link til ny frivilligheds side på ASGI.DK skal være i topmenu’en, modsat 

under ”Velkommen til ASGI”. Peter udfører ændring. 

Køleskabe i køkken (klubhus) skal udskiftes – kan det komme ind under kommunens renoveringsprojekt? 

Linda har undersøgt hvad det vil koste at tage imod MobilePay ved betaling af kontingent på 

hjemmesiden. Det vil koste en fast pris på 70,- kr. hver måned samt 1,35 kr. pr. transaktion. Da vi kun 

har aftale om Dankort, er det således også kun MobilePay med tilknytning til Dankort, som kan benyttes. 

Hvis vi skal lave aftale om øvrige kort medfører det yderligere udgifter.  

 

Næste møde er ASGI GF. 

 

Tine Bojer får lov at vente med at tage mad og drikke med til næste reelle møde. 

Tak for et godt møde. 

/Peter Windum 


