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Referat af ASGI general forsamling d. 26.05.2021 
 

 
1. Valg af dirigent 

 
Christian Bojer Jørgensen  
 

Generalforsamling er indkaldt korrekt – reference fra Lokalt Nyt. 
 

Sekretær Benny har desværre måtte melde afbud, Tine Bojer Jørgensen overtager 
rollen som referent.  
 

Deltagere fra ASGI hovedbestyrelsen: 
 

Rasmus næstformand 
Linda kasserer 
Tine suppleant (referent) 

Tina F.  assisterende kasserer. 
 

Fra udvalgene: 
 
Dart: Bo 

Fodbold: Nicolai 
Skydning: Christian 

Tennis Margit 
Teater: Lisbeth 

Gymnastik: Tine 
 
Der ud over var der deltagelse fra 4 medlemmer. 

 
Afbud:  

 
Peter Formand ASGI og NERFF 
Benny sekretær 

Nanna Badminton 
Jakob Badminton 

Søren Rulleskøjter 
Lise Gymnastik 
 

2. Aflæggelse af beretning 
 

Formand for ASGI – Peter Windum – har ikke mulighed for at deltage, derfor læses 
hans beretning af næstformand, Rasmus Mark, Beretning er Godkendt 
 

ASGI: Peter, Godkendt, Beretningen vedlægges. 
Gymnastik: Tine, Godkendt, Beretningen vedlægges 

Dart: Bo, Godkendt. 
Tennis: Margit, Godkendt. 
Rulleskøjter: (Søren) ved Rasmus ingen ændringer. Godkendt. 

Teater: Lisbeth, Maja ny formand. Godkendt, beretning vedlægges. 
Fodbold: Nikolai, Godkendt, beretning vedlægges. 

Skydning: Christian, ingen beretning, men et resume af hvad der er sket på den 
ekstra ordinære general forsamling. resume vedlægges. Kræver ikke godkendelse. 
Badminton: (Jakob) Rasmus, godkendt, vedlægges. 

Floorball: (Finn) Rasmus, godkendt. 
 



Ud over beretningerne info: 
Kommunikationsgruppen: Margit fortæller, der er god gang i kommunikationsgruppen 
specielt på Facebook. Der har været over 4000 besøg på enkelte opslag.  

 
Information om klubhuset: 

Alt EL vil blive udskriftet, incl. lysarmatur.  
Nyt reglement for klubhuset er undervejs, vi afventer kommunen, der er bl.a. fokus 
på at ASGI skal kunne benytte hele klubhuset, der skal dog være dialog med 

cykelklubben om hvordan vi evt. ønsker at kunne bruge lokalerne. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Kassereren Linda gennemgår regnskabet og knytter forskellige kommentarer. Revisor 

er ikke deltagende på GF, men har gennemgået budgettet og godkendt dette. 
Regnskabet godkendes af GF.  

 
4. Indkomne forslag 
 

Forslag til ændring af vedtægter. Gennemgang af hele vedtægten bør udføres, men 
lige nu ønskes ændret omkring indkaldelse til GF, samt ændring af tilslutninger DGI 

m.m. til korrekte landsforeninger. 
 

Det aftales at der i ASGI forretningsorden skal laves aftale om, hvor der kan 
informeres om GF. Her under via Lokal nyt. Dette da Lokal nyt ikke længere står i 
vedtægterne efter de nu aftalte ændringer, som et sted, der skal indkaldes til GF.  

 
Det aftales at hovedbestyrelsen i kommende sæson skal gennemgå vedtægterne 

mere dybdegående, da flere ting er forældet. Denne gennemgang håber 
hovedbestyrelsen at kunne fremlægge ønske om ændring til på næste GF i 2022. 
 

Ændringer af forslaget om indkaldelse og tilslutninger, bliver godkendt på GF. 
Vedlægges. 

 
5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive medlemmer 
 

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingent forbliver uændret på kr. 10,- til passive 
medlemmer. 

(til info…”Passive medlemmer ” er primært Banko-folk…)  Godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Rasmus Mark, Rasmus er villig til genvalg. Genvalgt 
 Peter Windum, Peter er villig til genvalg. Genvalgt 

 
Valg af bestyrelsessuppleant 
 Tine Bojer er villig til genvalg. Genvalgt 

Valg af revisor 
 Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg.  Genvalgt  

Valg af revisorsuppleant 
 Tina Folkmann stiller op og vælges.  
Valg af fanebærer 

 Bestrides pt. af Rasmus Mark, Rasmus er villig til genvalg. Genvalgt 
Valg af fanebærersuppleant 

 Bestrides pt. af Bo Lyng Madsen, Bo er villig til genvalg. Genvalgt. 
 

  



7. Eventuelt 
 

• Giver ordet til Næstformanden for ASGI.  Rasmus Mark informerer, at der har 

været indstilling til Foreningslederpokalen i år. Linda læser indstilling og 
overrækker pokalen til Lisbeth. Indstilling vedlægges. 

Der har desværre ikke været indstillinger til de øvrige pokaler derfor uddeles de 
ikke i år. Dette synes flere fremmødte er meget ærgerligt.  
 

• Spørgsmål fra salen. 
1. Fanebærer-reglement for hvor og hvornår skal fanen bruges ?. Det 

aftales at hovedbestyrelsen skal undersøge om der er tidligere regler for 
fanen, og så skal hovedbestyrelsen udarbejde nye regler for brugen af 
fanen.  

 
 

  



Indstilling til pokaler: 

Bestyrelsen i teater afdelingen indstiller Lisbeth Schmidt til foreningsleder pokalen. 

Lisbeth har som Bestyrelses medlem og kasserer udført et stort arbejde og altid selv gået forrest og 
samtidig motiveret andre til at arbejde for foreningen. 

Lisbeth har også været koordinator på vores forestillinger og sørget for alt er klappet og klaret: billetsalg, 
bespisning, bemanding, orkester, lokaler, kontingent, rekruttering, information, pr - Lisbeth har styr på det 
hele med deadlines. 

Lisbeth har også deltaget i hovedbestyrelsen og formidlet det videre til afdelingsbestyrelsen. Lisbeth har 
sørget for forbindelsen til lokalsamfund og mere. Lisbeth har også selv stået på scenen. Lisbeth har kort 
sagt været aktiv på alle planer i foreningen. 

I disse Corona tider har Lisbeth holdt fanen højt og sørget for at vi ikke gik i stå og pt er klar og velforberedt 
til den nye sæson. 

Mvh Janik Hingstrup Larsen 

Næstformand 

Hovedbestyrelsen i Alsønderup Idrætsforening er helt enig med Teaterafdelingen, så derfor er det en stor 
fornøjelse at overrække dette års Foreningsleder pris til Lisbeth Schmidt. 

  



 
 
ASGI årsberetning: 
 

Beretning 2021 :: ASGI Generalforsamling 26 August v/ Peter Windum 

Velkommen til generalforsamling i ASGI. 

Foreningen kunne fejre sin 136. fødselsdag den 29. marts i år.  

136 år ! – Et flot tal.  

Dette år – har igen været præget af Corona situationen. 

Coronavirus og nedlukningen af samfundet har påvirket os alle på den ene eller anden måde. I 

ASGI lukkede vi helt ned for vores aktiviteter både på banerne samt på Kulsviergården. 

Corona betød også – at Alsønderup Fester igen blev aflyst. Meget ærgerligt. 

Kulsviergården og Banko har arrangeret Mobil Banko og Alsønderup Fester har i år – gennemført 

online aktion – resultatet er vi i ASGI ikke blevet oplyst om endnu !!. 

Støttefesten der var tale om sidste år – var heller ikke mulig at arrangere. 

Vi er nu i ASGI, så småt – under hensyntagen til de korrekte procedurer – begyndt at vende tilbage 

til nogenlunde normale tilstande igen. 

Vi har i forbindelse med Corona haft mulighed for at søge kompensation hos DGI/DIF 

kompensationspulje – og vi har været så heldige at modtage økonomisk kompensation for flere 

områder. 

IT-Kriminalitet som vi var udsat for sidste år, er heldigvis noget vi ikke har været ramt af i år og 

forhåbentlig ikke bliver igen.  

Hvis I ikke ved hvad jeg taler om, så kort fortalt: Forsøgte kriminelle elektronisk at udgive sig for 

Formand for Idrætsforeningen og på den måde, via falske faktura’er – lykkedes det dem at svindle 

sig til at få udbetalt penge for falske tilmeldinger…. 

Vi opdagede svindlen og meldte det selvfølgelig til politiet – der dog ikke kunne hjælpe os med at 

få kompenseret vores tab. Til gengæld fik vi udarbejdet nogle nye sikkerhedsprocedurer for vores 

kasserer i foreningen. 

Så I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen på grund af Corona - primært arbejdet med aktuelle 

opgaver/problemer og ikke haft tid/mulighed for at flere forskellige NYE INITIATIVER / områder. 

Vi har dog stadig fokus på vores to projekter fra vores DGI Foreningsudviklingsforløb, som vi havde 

sidste år – nemlig ”Projekt Frivillig” og vores ”Kommunikationsgruppe”. I disse grupper har flere af 

vores medlemmer gjort et stort stykke arbejde, som forhåbentlig er synligt for alle på vores 

hjemmeside samt vores Facebook side.  

ASGI Økonomi’en vil jeg ikke gå ind på – 

- Det vil Linda fortælle meget mere om når vi gennemgår det revidere regnskab. 



Som i mine tidligere beretninger, så er Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er 

fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for 

at bevare den. 

For selvfølgelig kan vi også mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre 

aktive i idrætsforeningen. 

- men det ser godt ud mht fremtiden – nybyggeri og fyldte vuggestuer. 

Vi prøver at tale med skolen og vil gerne lave aktiviteter i fællesskab – det er svært at samarbejde 

med skolen og især pga af hele Corona situationen – jeg taler dog med dem engang imellem. 

Lidt om denne sæson: 

Vores hjemmeside kører nu stabilt og har mange besøgende – lige så, med vores Facebook side. 

Flere afdelinger skriver selv nyheder og vores Kommunikationsgruppe yder et flot arbejde. 

Vi mangler lige at få de sidste afdelinger med, i hvordan opdateringer skal gøres – men det har vi 

en plan for. 

Denne sæson har vi nu på tredje år fortsat – med den ny mødestruktur !!  4 møder på et år !! 

Dette fungerer rigtig godt, med et meget stort fremmøde fra de enkelte afdelinger. Tak til alle 

formænd. 

- Resterende kommunikation foregår elektronisk… 

Sidste år blev vores årlige Idrætslejr aflyst på grund af Corona og det blev den også i år  

Vi har ikke opgivet vores årlige idrætslejr – men skal drøfte på HB møder hvordan vi i fremtiden 

kan gribe det an. 

Samarbejdet med Kulsviergården går godt – og det er sjældent jeg har klager eller lignende med til 

bestyrelsesmøderne. 

Vi har også noteret hvor flotte lokaler er blevet malet under Corona krisen – isæt Teatersalen er 

blevet meget flot. 

Klubhus.  

Vi har stadig rengøringsaftale med Tanja Leerbech-Holst – lokal fra Tulstrup – og det er rigtig godt 

og vi er meget glade for hende. 

Samarbejdet med Hillerød Cykelklub kunne godt være bedre  – men vi bruger nu hele klubhuset i 

fællesskab. Tennis/Bordtennis er allerede flyttet ind i nogle af skabene. 

Vores nye elektroniske nøglesystem, som vi købte sidste år fungerer også godt. Stor tak til Margit 

for håndtering af alle ”nøglebrikkerne” og programmering af disse. 

Vi har indenfor det sidste stykke tid etableret et rigtig godt samarbejde med Hillerød Kommune – 

både med hensyn til brug og anvendelse af klubhuset samt renovering af de fysiske installationer i 

klubhuset. Vi ser meget frem til, at klubhuset bliver endnu bedre og pænere i fremtiden. 

I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge årsberetning.  

Jeg vil afslutte min beretning med at takke hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste 

år.  Det frivillige arbejde er ikke altid let…. Men tusind tak for jeres kæmpestore arbejde – det er 



en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer ;-)  

 

Jeg vil også gerne takke: 

 -trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for 

medlemmerne. 

- tak til udvalget bag Lokalt Nyt. 

- stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere – 

- Kulsviergården for godt samarbejde. 

-Tak til vores sponsorer. 

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI. 

Med venlig hilsen 

Peter Windum 

Formand, Alsønderup Idrætsforening 

 
NERF årsberetning:  
Ingen beretning, Nerf har været lukket ned i sæson 20-21 pga. corona. 
 
 
GYMNASTIK årsberetning: 
Aflæggelse af beretning  
 
Holdstatus sæson 2020/2021  
Gymnastikafdelingen har haft en god sæson i år.  
Vi har i sæson 2020/21 har vi haft 290 holdtilmeldinger.  
 
Gennemsnitlig holdtilmelding pr. sæson for efterår og forår:  
Sæson 2020/21: 290 holdtilmeldinger  
Sæson 2019/20: 292 holdtilmeldinger  
Sæson 2018/19: 254 holdtilmeldinger  
Sæson 2017/18: 232 holdtilmeldinger  
 
Sammenlignes med forrige år ligger antallet af gymnaster rimelig stabilt.  
Flot i forhold til corona situation.  
 
Børn i alt (gennemsnit for sæson):  
Sæson 2020/21: 165  
Sæson 2019/20: 169  
Sæson 2018/19: 145  
Sæson 2017/18: 129  
 
Voksne i alt (gennemsnit for sæson):  
Sæson 2020/21: 125  
Sæson 2019/20: 123  
Sæson 2018/19: 109  
Sæson 2017/18: 109  
 



Der blev ingen sommerhold i 2020 pga. corona.  
 
Der har været 30 instruktører og hjælpetrænere gennem sæson 2020/21.  
 
Gymnastikudvalget Vi har i år været 5 udvalgsmedlemmer (heraf 4 instruktører og hjælpetrænere).  
Alle har gjort hvad de kunne for at drive foreningen og der har været rigtig mange opgaver.  
 
Tusind tak til jer alle 4 for jeres store arbejde og for altid at hjælpe, når der er brug for det for forskellig vis.  
Corona Sæsonen har været meget anderledes i år og meget præget af restriktioner.  
Hele efteråret kørte med meget strikse restriktioner om rengøring, spritning, skiftende begrænsninger på 
antal holddeltagere osv. og hele tiden nye regler.  
Det har krævet rigtig meget af alle. I december lukkede det hele ned. Da det blev muligt med udendørs 
idræt har vi kørt alle voksenhold på nær et udenfor -dog med megen frafald. Men det har været super godt 
og fedt. Et børnehold startede også udenfor. Virkelig sejt. Øvrige børnehold er startet op igen indenfor og 
forventes at køre frem til sommerferien.  
 
Stort tak til alle i udvalg og trænere for kæmpe indsats og fleksibilitet og tænk ud af boksen tanker. Det har 
været så dejligt at opleve. Sikker på, at det er med til at styrke foreningen. Også tak til alle medlemmer for 
at være så forstående og konstruktive.  
 
Arrangementer Vi har ikke holdt nogen arrangementer pga. corona. Heller ikke gymnastikopvisning.  
 
Vi har dog deltaget i et DGI netværksmøde, ligesom nogle af instruktørerne og hjælpetrænerne har været 
på kursus. Vi har også deltaget i et utal af corona online møder.  
 
Vi har holdt en kort gymnastikfest for alle voksne instruktører, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer for at 
lære hinanden bedre at kende. Måtte slutte tidligt pga. corona.  
 
Opvisningen Gymnastikafdelingens forårsopvisning blev ligesom sidste år aflyst pga. Corona. Det var rigtig 
trist og ærgerligt, men sådan måtte det være.  
 
Uddeling af medaljer og fighterpokal udestår, men vi regner med at gøre det inden sommerferien.  
 
Næste sæson 2021/22 Vi kommer af forskellige årsager til at mangle trænere og vi er pt. ikke ret langt med 
planlægningen.  
Vi vil også meget gerne have noget nyt blod i gymnastikudvalget.  
 
Tak til alle udvalgsmedlemmer, instruktører, hjælpetrænere, hjælpende forældre og medlemmer for en god 
sæson og for jeres arbejde i foreningen 
Vi ser frem til ny og spændende sæson med forhåbentlig mange medlemmer. Beretningen har ikke været 
forelagt på generalforsamling i gymnastikudvalget, da denne først afholdes i efteråret 2021 
 
Dato: 26. maj 2021 Lise Lausten Frederiksen 
 
 
DART årsberetning: 
 
Vi har nu eksisteret i ca. 1 år og har som alle andre sportsgrene, haft det svært med coronaen. 
Men i år har vi nået at have nogle få træningsaftner og en enkelt turnering. ASGI Dart har været heldige, da 
vi søgte økonomisk støtte hos DGI og DIF. Som vi fik og har brugt på udvidelse af ASGI Dart i form af nyt og 
mere udstyr til dartklubben. Som noget nyt prøver vi at lave en fast ugentlig træningsaften (onsdag) og 
events aftener (fredage) for at se om det kan give flere medlemmer. Til sidst vil vi gerne sige tak til alle der 
har været forbi og spille og hygget, håber at se jer igen i denne sæson. 
VH, ASGI Dart 

  



TENNIS årsberetning:   

I 2020 havde tennisafdelingen 65 medlemmer. Dags dato er vi 44 medlemmer. Det tager vi ikke så tungt 
idet det her været dårligt vejr her i foråret. 

Sidste år måtte di lukke den ene bane pga dårligt vedligehold. I år har vi fået nye bånd på anlægget. Sidste 
år startede vi med at søge kommunen om af få en gennemgribende renovering dette har vi gjort igen til det 
kommende budget. 

Vi gentaget succesen fra sidste år med drop in tennis. 

Vi har lavet flyers og delt ud i det meste af Tulstrup og Alsønderup. 

Idrætsforeningen har været med i et udviklingsforløb med DGI. I den forbindelse er undertegnede (Margit) 
med i en kommunikationsgruppe. 

I kommunikationsgruppen har vi arbejdet med at synliggøre de forskellige idrætsgrene på facebook. Vi kan 
se der er kommet mange flere følger. Et ”godt” opslag kan sagtens runde 4.000 sider. 

Frivillighed er blevet sat på hjemmesiden. 

Kommunen har været på gennemgang i klubhuset. Bo og jeg har holdt møde med elektrikeren. Vi får en 
total renovering af belysningen. Der bliver sat en føler på udvendig så lyset slukkes automatisk. 

Margit H. Enevoldsen 

 

 

 

 

RULLESKØJTER årsberetning: 

• Vi har ikke rullet i hele denne sæson, som sluttede her primo april. 
• Vi starter op igen umiddelbart før efterårsferien 2021. 
• Rulleskøjter agter ikke at ændre på noget som helt…. Vi gør som vi plejer og det har vi 

succes med. 

 

 

TEATER årsberetning: 

Dette plejer at være formandens beretning. Men da vores formand desværre har valgt at trække sig – af 
personlige årsager – i marts måned, har vi valgt at lave dette til en bestyrelsens beretning, hvilket vi håber 
alle vil acceptere. 

Året 2020 har ikke været nemt. 

I marts måned lukkede Danmark ned på mange områder. Vi måtte vente med at holde vores 
generalforsamling, så der kunne vælges en ny bestyrelse. Derfor kom der først generalforsamling 02.06.20 
og den nye bestyrelse kunne komme i gang. 



Vi begyndte vores prøver på Skatteøen i juni. Vi havde en prøve hvor vi havde en skuespiller ude for at give 
og råd og vejledning. Det var en god dag og en god måde at starte op på. 

Efter sommerferien gik vi for alvor i gang med prøverne. Alle havde haft mulighed for at øve hjemme i 
ferien. 

Det blev hurtigt til anderledes prøver, hvor vi ikke måtte være scenen men skulle stå på gulvet. 

Restriktionerne på grund af Corona gjorde det sværere og sværere at gennemføre prøver, og med et 
forsamlingsforbud måtte vi i oktober se i øjenene at vi desværre var nødt til at aflyse Skatteøen i januar 
2021. 

Det var ikke en nem beslutning, men det kunne ikke være anderledes. Vi kunne senere erfarer at vi ville 
være blevet tvunget til det på et senere tidspunkt. 

Der er mange ting der skal besluttes selv om vi lukkede ned. 

Kunne vi få rettighederne i 2021/22 til at spille Skatteøen? Og det kunne vi heldigvis, så i denne sæson 
opfører vi Sebastians Skatteøen. 

Vi glæder os utrolig meget til at gense jer alle og mærke fællesskabet og sammenholdet. 

Vi hoppede med på Teams bølgen og fik lavet en syng julesange sammen den 01.12.20. Det var en 
anderledes måde at mødes på, men dejligt at få set hinanden, på trods af det var gennem en skærm. 

Siden nedlukningen har vi i bestyrelsen, gjort os mange tanke om hvordan vi kunne fastholde nuværende 
medlemmer og få flere medlemmer. 

Vi har ca 5 stykker som ikke er med i stykket til næste år, da det ikke passer så godt ind for dem. 

Vi har haft en artikel i Hillerød Posten, flere indlæg i Lokalnyt og på Facebook. Og vi kan se at det betyder 
noget. Der er ca 12-14 nye som kommer med i Skatteøen. Det er skuespiller, regi, lys og syerske. Så det 
nytter at vi er på alle 3 medier. 

Alle foreninger bløder rent økonomisk. Vi har også haft udgifter og ingen normale indtægter på billetsalg. 
Så vi har søgt diverse Corona puljer med godt resultat. 

Vi går lysere tider i møde, og især fordi vi har første ”prøve” gang den 30.05.21. Her mødes hele holdet og 
får udleveret rollehæfter. 

Også skyder vi prøver i gang for alvor til august. 

Bestyrelsen har konstitueret sig: 
Formand:                        Maia 
Næstformand:                Janik 
Kasser:                           Lisbeth 
Sekretær:                       Susanne 
Bestyrelsesmedlem:      Henrik 
Bestyrelsesmedlem:      Mads 
Suppleant ? 
Vi har ikke fordelt opgaverne, så muligvis bliver det Lisbeth og ikke Maia som fortsætter med 
hovedbestyrelsen. 
 

 



FODBOLD årsberetning: 

Oldboys spiller stadig 8-mands, men er efter vinterpausen rykket op som veteran og efter tilgang af et par 
spillere, har det nu været nemmere at stille hold til kampene her i foråret. Holdet sluttede sidst i efteråret, 
mens forårets kampe alle er vundet, så det bliver nok til oprykning til række 1. 

Stadig ingen seniorer i klubben, men en af hjælpetrænerne fra børneholdet har hørt, der måske kunne 
være basis for opstart af noget efter de nye huse bag banerne er ved at blive beboet. Om det kan blive til 
lidt træning eller måske et 8-mandshold vides endnu ikke. 

Årgang 14/15/16 startede op igen i efteråret efter sidste forårs corona-nedlukning og det er lykkedes at 
komme op på 12-16 drenge og piger til træning afhængig af om det er spejder mandag eller ej. Der trænes 
spil med bold, motorik og laves lege. Spillerne ligger mest på Årgangene 2014 og 2015, men der er et par 
enkelte fra 2016 også og man håber på flere. 

Træner teamet består nu af 4 mand. Året startede ud med 6, men en operation og en frafalden spiller har 
sat os lidt tilbage. Træningen bliver hovedsageligt drevet af Allan med hjælp fra Jacob, Kaspar og en ung 
mand ved navn Nicklas. Det forventes at tilmelde 2 hold til dgi turneringer efter sommerferien, et 3-mands 
for årgang 15 og et 5-mands for årgang 14. 

Endelig en stor tak til alle de frivillige trænere og hjælpere, der gør og har gjort det muligt for børnene at 
komme ud at spille. 

 

SKYDNING resumet: 

Resumé af ekstraordinær generalforsamling i Skytteafdelingen 07.06.2021, samt tiden efter. 
 
Skytteafdelingen var nået dertil, at Formand Ole Hansen, samt næstformand Villy af helbredsmæssige 
grunde ønskede at udtræde af Skytteudvalget efter mange års tro tjeneste. 
 
På den ordinære generalforsamling, lykkedes det ikke at finde nye udvalgsmedlemmer til posten som 
formand og udvalgsmedlem. 
 
Udvalget så derfor ingen anden udvej end at indstille til Hovedbestyrelsen at nedlægge Skytteafdelingen. 
Der blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 7. Juni med henblik på enten at få nedlagt 
afdelingen eller få nye udvalgsmedlemmer valgt ind. 
 
På den ekstraordinære generalforsamling var der stort fremmøde, og det stod hurtigt klart, at nye kræfter 
gerne ville deltage i en videreførelse af Skytteafdelingen. 
 
Resten af den ekstraordinære generalforsamling drejede sig derfor om at få valgt ny formand, som blev 
undertegnede Christian Bojer Jørgensen. Der ud over blev Benny Haas-Madsen og John Rand valgt ind.  
 
Kasserer Niels Olsson og udvalgsmedlem Niels Christensen modtog genvalg. Udvalgsmedlem Jesper ville 
gerne træde ud af udvalget, men ønskede at fortsætte som instruktør. 
Ved et hurtigt konstitueringsmøde d. 18. Juni, blev John Rand valgt som næstformand. 
 
Udvalget er herefter: 
Formand: Christian Bojer Jørgensen 
Næstformand: John Rand 
Kasserer: Niels Olsson 
Menige medlemmer: Niels Christensen & Benny Haas-Madsen 



 

BADMINTON årsberetning: 

Ved opstart i september fik vi stor tilslutning fra mange i området. Vi blev fra starten nød til at dele gruppen 
op i begynder og let øvede, så der var plads i hallen og ingen skulle sidde over. I oktober/november kom 
flere spiller til fra Sophienborg og Ålholm efter udendørs fodbold var stoppede. Vi planlagde træningen og 
mødetider meget nøjagtigt efter restriktionerne trådte i kraft og alle var hurtigt indforstået med reglerne. 
 
Der var planlagt julefest med vores årlige “hjemmefundet” pakkelege, men det blev desværre ikke til noget 
eftersom alt lukkede ned.  
 
Vi valgte ikke at starte op i maj, med begrundelsen af at mange af børnene har andre sommerinteresser. 
 
Voksne spiller tirsdag og torsdag og har fået en fast gruppe der er med. Nanna spiller ofte med og ellers har 
vi stor hjælp fra Rasmus, som er en del af den faste gruppe. Jacob deltager ikke pga. en knæskade som 
udelukker ham fra badminton!  
 
Nanna og Jacob har besluttede at vi tager et år mere med badminton for børn.  Vi har sammen stået for 
badminton i mere end 10 år, så der skal tænkes i om der evt. kan være afløser for fremtiden.  
 

FLOORBALL årsberetning: 

Intet nyt fra floorball, det fortsætter som hidtidigt. 

 


