
Referat 

Alsønderup Idrætsforening 

Hovedbestyrelsens generalforsamling 

Onsdag den 18 Maj 2022 kl: 19.30 i 

klubhuset. 

 

1. Valg af dirigent 

Der var desværre afbud fra den forventede dirigent og da der ikke var andre  der ønskede dette 

hverv, foreslog bestyrelsen Peter Windum som dirigent, hvilket blev vedtaget. 

Dirigenten kunne konstatere, at der var indkaldt til Generalforsamling i både Lokalt Nyt, på 

ASGI.DK samt FB. 

2. Aflæggelse af beretning. 

Velkommen til generalforsamling i ASGI. 

Foreningen kunne fejre sin 137. fødselsdag den 29. marts i år.  

137 år ! – Et flot tal.  

Dette år – har igen været præget af Corona situationen – dog i mindre grad end de tidligere år. 

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

I ASGI lukkede vi  ned for vores aktiviteter da Corona’en hærgede. 

Corona betød også – at Alsønderup Fester igen blev aflyst. Meget ærgerligt. Heldigvis ser den ud til 

at blive til noget i år. 

Kulsviergården og Banko fik succes med  Mobil Banko og efterfølgende ”Online Banko”- noget de 

har fortsat med. 

Vi er nu i ASGI, heldigvis – vendt  tilbage til nogenlunde normale tilstande igen. 

- og det går rigtig godt i størstedelen af vores forskellige afdelinger. Mere om de enkelte afdelinger 

senere. 



Tiltagene fra sidste år  har vi stadig fokus på (to projekter fra vores DGI Foreningsudviklingsforløb), 

som vi havde sidste år – nemlig ”Projekt Frivillig” og vores ”Kommunikationsgruppe”.  

Største fokus har vi på ”Reklame” på vores sociale medier. 

- 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.  

Nu er Sangagervej (Kvarteret ved Baunetbakken) fyldt op. 

Vi vil gerne lave aktiviteter i fællesskab – det er svært at samarbejde med skolen og især pga af 

hele Corona situationen har det været svært. 

Vi havde dog stor succes med tennis arrangement med Sophienborgskolen den 18 Maj (i dag) 

Lidt om denne sæson: 

Ukraine: Gitte Siezing - hjælpe ukrainske familier, der måtte komme til Hillerød som flygtninge. 

Flere organisationer og foreninger vil hjælpe. Tine Bojer er kontaktperson fra ASGI…. 

Besøg af Susan: BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og 

udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de 

kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle 

succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, 

spejder, teater, musik, billedskole eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt. 

Margit og Peter ambassadører / kontaktpersoner. 

Vi er medlem af HSI (Hillerød Samvirkende Idrætsforening) – en paraply org. under Hillerød 

Kommune. HSI har i mange år ikke været så synlig, men det har de tænkt sig at gøre noget ved. 

Rundt at besøge. Et af de første steder, var hos os. God dialog. 

I ASGI søger vi jævnligt diverse fonde for økonomisk støtte. Også Hillerød Kommunes anlægsfond 

har vi søgt til i år. Vi har både søgt til renovering af vores tennisbaner samt etablering af vores 

egne padel baner. Intet svar endnu. 

Personligt var jeg inviteret til at fortælle succeshistorier fra ASGI ved arrangement i Royal Stage. 



God oplevelse + jeg gik hjem med endnu flere tips til at søge diverse fonde (info blev givet videre 

ved vores sidste HB møde) 

UV-Lys. Tidligere lejet af DGI. Støtte modtaget, så nu købt vores eget. 
UV-Lys er blevet indkøbt. Opbevaring og vedligehold af UV-Lys håndteres af Christian og Tine 
Bojer. Christian vil udarbejde regelsæt vedr. lån af vores UV-Lys.   

Sidste år var der EM i Fodbold i Danmark. DBU havde fokus på landsholdsspillernes 

barndomsklubber og i ASGI har en af Danmarks allerstørste talenter spillet - Andreas Skov Olsen 

spillet.  

DBU var på besøg for at filme, hans barndomstrænere blev inviteret til landskamp og vi var også til 

stede i Parken med vores fodboldtrøje (barndomsklub). 

Andreas Skov Olsen er opvokset på Lyngbakken i Alsønderup og begyndte til fodbold som fireårig i 

Alsønderup Idrætsforening. Trænerne var bl.a. hans far Thomas og ikke mindst Niels Jakobsen, der 

trænede ham i flere år. Som 11-årig skiftede Andreas til FC Nordsjælland og i Juli 2019 skrev han 

kontrakt med Bologna i Italien. Sidste transfervindue kontrakt med Club Brugge. 

Den 7 Oktober 2020 fik han debut for den danske landshold og er netop blevet udtaget til EM-

slutrunden 2021. 

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. 

I Lokalt Nyt har vi også prøvet at være mere synlige – ud over vores normale artikler. Hel sides 

reklame. 

 

Denne sæson har vi nu på fjerde 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… 

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

bestyrelsesmøderne. 

Kulsviergården renoverer løbende. 

Sidste år blev der malet under Corona krisen – især Teatersalen er blevet meget flot. 

I år er der skiftet døre og udendørsarealer shinet op. 

Klubhus.  

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

og vi er meget glade for hende. 

 

Egne medlemmer – oprydnings dag – lokaler og køkken. Flot arbejde. 

- primært køkken, fyrrum samt kontor. Resultatet er blevet meget flot. 



Samarbejdet med Hillerød Cykelklub er godt  – men vi bruger nu hele klubhuset i fællesskab og har 

fået ryddet op i det lille mødelokale, borde og stole – som vi nu kan bruge, når det store er 

optaget. 

Vi har også overtaget endnu flere skabe (Dart/Tennis/Bordtennis) er allerede flyttet ind i nogle af 

skabene. 

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. 

Seneste ”opgradering” er hele den elektriske del i klubhuset (lys/lamper). 

I forbindelse med Hillerød kommune samarbejde – besøg af Hillerød Agility. 

Først klubhus – nu container. Giver liv på vores baner og i vores samfund. 

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

Gymnastik 

Sæson 21-22 GYMNASTIKKEN 
 
En fantastisk sæson blev afsluttet med en brag af en opvisning d.3 april. Med over 300 tilskuere. 
 
Vi har haft gang i rigtig mange hold i sæsonen  
 
Børne/ungdomshold: 
2 hold for mor-far-barn / tumlespring 1 
2 for de mindre børn tumlespring 2-3 
2 for de mellem store børn spring 1-2 
1 for de store børn spring 3 
 
Voksenhold: 
1 fit-dance 
1 manuvision 
1 puls-styrke 
 
Seniorhold: 
1 senior M/K 
1 motion for seniorer  
 
Her i sommerperioden køre vi med to hold, puls-styrke og spring 3, er i fuld gang. 
 
Var slap desværre ikke helt fri for coronaen i sæsonen. Heldigvis ingen restriktioner og krav, men 
desværre måtte flere af instruktørerne og hjælpetrænerne lægge sig syge med corona i denne 
sæson. Og mange af vores medlemmer har været igennem coronaen. 



Vores økonomi er sund som Linda vil fortælle mere om.  
Vores gymnastik bestyrelse/udvalg har mange medlemmer, hvilke er skønt. 
Frivillige: vi vil prøve at gøre en øget indsats for at skaffe faste frivillige som vi kan kontakte når vi 
har brug for ekstra hænder. Vi har i sæsonen flere gange trukket på hjælpe fra forældrene på 
holdene når instruktørerne har været fraværende. Dette har været en succes, med mange 
forældre som melder sig for at hjælpe.  
 
Kommende sæson: 
Vi forsætter med alle hold, nogle med nye instuktører og udvider med et par dansehold for de 
yngste skole klasser. Og med 1(måske2) hold for overvægtige voksne.  
 
Vi håber også på at kunne lave nogle familie træninger søndage i den kommende sæson. 
 
Og vi er fortsat åbne for at opstarte nye hold/aktiviteter hvis nogle skulle have lyst.  
 
Kæmpe tak til alle instruktører, hjælpetrænere. Bestyrelse og alle de frivillige der hjælper til i 
gymnastikken. 
 

Dart 

Vi har gennemført vores første år med stor bravur og nåede op på 16 almindelige medlemmer og 

et sponsor medlem. Der ud over, er det vær at vide at vi har afholdt klubturneringer og har 

deltaget i en enkelt turnering udenbys. Der ud over har vi fået spillertøj sponsoreret og vi fik også 

klubmesterskabet sponsoreret. Der har været et godt fremmøde og jeg ser frem til endnu et år 

med ASGI Dart. Der er kommet 2 ekstra baner op så der er mulighed for at flere kan spille. Vi 

sluttede året af med et overskud på lidt over 600 kr. 

Tennis – bordtennis. 

BORDTENNIS: 

Hen over vinteren har der jævnligt været spillet bordtennis. Man booker sig ind via ASGI 

hjemmesiden. Der er pt. 16 medlemmer. Medlemskab går fra oktober til oktober. 

TENNIS: 

Vi har fået et nyt udvalgsmedlem, Vibeke som blev valgt i stedet for Lis.  

Sidste sommer fik vi tiltagende udfordringer med tennisbanerne. Banerne blev   færdige for 40 år 

siden og er nu ret slidte. 

Drænet fungerer ikke optimalt. Der samles store vandpytter efter regnvejr. Det varer længe inden 

de siver ned.  

 De nye streger vi fik sidste år, kræver en masse vand for at blive liggende. Vi har ikke automatisk 

vanding, men sprinklere vi skal flytte rundt på. For at gøre banerne forsvarlig spilleklare skal der 

vandes min 20 min på hver bane. Det er der ingen spillere der får gjort. Alt det meget forbrug af 



vand er ikke klimavenlig.   

Rammen rundt om banerne er rådden, ukrudtet vælter ind. Der er ingen der har lyst til at påtage 

sig opgaven med at pleje banerne, så det må udvalget gøre i fællesskab.  

Alt dette har igen fået os til at indsende et anlægsønske til kommunen. 

Vi ønsker at få omlagt banerne til kunstgræs. 

Ved en sådan omlægning kan vi gøre banerne mere attraktive for flere målgrupper. F.eks. kunne 

børnene på skolen benytte dem i idræts timerne. Banerne er ikke sarte mere. Jeg har talt med den 

lære på skolen som har idrætstimerne. Hun var meget positiv. 

Medlemmerne skal ikke bruge en masse tid på at klargøre banerne med vand. 

Vi skal ikke bruge vand, har ikke behov for en banemand. 

Kommunen sparere en masse penge ved ikke at skulle klargøre banerne hver forår og lukke dem 

ned igen om efteråret. 

Det bliver nemmere at styre ukrudtet. 

Vi er overbeviste om for nemmere at komme i mål med ønsket vil det fremme projektet at vi selv 

kan rejse nogle midler. 

Omlægningen vil koste ca. 400.000 kr. 

Derfor er vi gået i fundraising ”træning”. 

D.D. har vi fået tilkendegivelser fra to som hver især vil sponsere 20.000 kr.  

Carsten Lynge Holding APS 

Henrik Østergaard 

regnskabsfirma 

 

Vi har afholdt standerhejsning og er kommet godt i gang. 

Bo har fået træneruddannelse og træner nu juniorer hver mandag. I dag har vi sammen med DGI 

og Sophienborgskolen afholdt et arrangement med 8. klasse bestående af 24 unge mennesker. Det 

gik super godt, vi håber at få nye unge medlemmer den vej. 

Hver onsdag afholder vi Drop in. Her kan alle medlemmer spille med hinanden og interesserede 

kan afprøve om det er noget for dem. 

Vi har aftalt at holde åbent hus søndag den 29. maj kl. 14. Her inviterer vi bredt i lokalmiljøet. Vi 

byder på hjælp til spil udlån af ketcher og ikke mindst kaffe og kage. 



 

Rulleskøjter.  

Rulleskøjteafdelingen havde en dårlig sæsonstart på grund af Corona, men endte op med stor 

succes og mange besøgende i den sidste del af sæson’en. 

NERF KAMP  

NERF KAMP er en stor succes med over 100 besøgende ved hver åbning. Afdelingen tilstræber at 

holde åbent en gang hver måned. 

Teater. 

Headlines fra året der gik: 

● Nok det dyreste bordpynt til en teater afslutningsfest… (der blev brug plakater og flyers) 

● Et historisk regnskab - som vi dog heldigvis har fået dækker efterfølgende 

Sæson 2021/22 var endnu et år præget af Corona. Men på trods af Corona fik vi stablet et holdt på 

benene til endnu en gang at forsøge os med Skatteøen. Vi fik lokket nye medlemmer til bl.a. via 

artikler i Hillerødposten, som må siges at være en succes. 

Vi lærte også værdien af sociale medier da vi ret sent i sæsonen pludselig stod uden folk til at styre 

lyden. Her viste et målrettet opslag sig helt sikkert at være en rigtig god vej frem. Vi fik rigtig 

mange henvendelse fra folk der både ville komme og hjælpe med professional opsætning af 

systemet og heldigvis fik vi også fat i et par stykker der ville komme og hjælpe os hele vejen 

igennem. 

Vi nåede at øve frem til jul og nåede lige at få bestilt plakater og flyers, da der blev lukket ned for 

kulturlivet pga. Corona. Dette betød at mindst 4 øvegange skulle aflyses og da det var de sidste 

øvegange op til premieren valgte bestyrelsen desværre endnu en gang at aflyse årets forestilling. 

I årets løb er vi blevet et bestyrelsesmedlem mindre , da Mads valgte at træde ud af bestyrelsen af 

personlige årsager og fordi han fik hjemmebase i Jylland. Der var derfor plads til et nyt 

bestyrelsesmedlem som vi også fik valgt ind på vores generalforsamling. 

Vi har også måttet sige farvel til Susanne Andreassen som de sidste par år har gjort det godt på 

instruktør stolen. Det gav lidt bekymringen hos bestyrelsen, men heldigvis stod næste instruktør 

nærmest klar i kulissen, og vi fik heldigvis overtalt Kirsten Wilms til at komme og være vores nye 

instruktør.  

I den kommende sæson har vi besluttet at prøve kræfter med musicalen Askepop. Vi glæder os 

rigtigt meget til samarbejdet med vores nye instruktør som vi har store forventninger til og vi 

glæder os rigtig meget til at komme i gang med rollefordeling og gennemlæsning d. 22/5-22. 



 

Fodbold. 

Veteran spiller stadig 8-mands og spiller efter forårets oprykning fortsat i række 1, hvor det i 

efteråret blev til en midterplacering. Efter vinterpausen har der dog været et par skader, der har 

betyder, at det igen har været svært at stille hold til kampene her i foråret. Holdet har da også kun 

vundet en af de første kampe i foråret, så det skal snart blive til flere point, hvis ikke holdet skal 

rykke ned. 

Stadig ingen seniorer i klubben. 

Jakob Skov og Kaspar Devantie har i året 2021 været de primære trænere. En gang i mellem har vi 

dog været udfordret pga. vi begge har skifteholdsarbejde. Forældrene har dog bakket fint op og 

har trådt til, så ud over corona har vi kun måtte aflyse 2 træninger. 

Vores mål for 2022 er at få struktureret ca. 10 gode øvelser, som vil gå igen og som børnene derfor 

på forhånd kender.  

Vi har deltaget i 2 udendørsstævner og 2 indendørsstævner. Vi har fået klø til alle kampene, 2 mål 

har vi fået og de var efterfulgt af jubelscener og selvom vi tabte kampene, så var de 2 mål sejre i 

sig selv.  

Vi må konstatere at trods nederlag på nederlag, så er de trætte unge mennesker gået glade fra 

stævnerne med styrket holdånd og en fornyet lyst til at træne.  

Der har blandt halvdelen af spillere været lidt ustabilt fremmøde til mandagstræning. Vi har på 

bedste pædagogiske vis i et nyhedsbrev beskrevet, at vi forventer større mødestabilitet med 

undtagelse af sygdom eller særlige arrangementer. Det er en holdsport og hvis vi skal gøre os 

forhåbninger om at give lidt mere modstand i kommende stævner, så er mødestabilitet særdeles 

vigtigt.  

Derudover har vi haft ca. 5 mandagstræninger med deltagelse at 2 drenge fra Ukraine. Deres 

mødre har kigget med fra sidelinien og indimellem deltaget aktivt i træningen.  

Kaspar Devantie er i skrivende stund ved at snuse til regnskabsprogrammet Conventus, hans kone 

Iben vil være behjælpelig med at sørge for kontingent opkrævning. 

Allan har start 2022 måtte aftræde som træner af de små og vi har ikke andre trænerkræfter end 

Jakob og Kaspar.  

Vi har været med siden 2019 og vi er begge enige om, at det er årgang 2014, vi har ressourcer til at 

klare. 



Hvis man ønsker fodboldtræning til alderen 3-5 år, anbefaler vi, at træningen er med forældre 

(forældre/barn). Men det må selvfølgelig være op til træneren selv at afgøre. 

Skydning 

Vi har fået udbredt vores eksistens igen, så der er begyndt at komme nye skytter til. 
Vinterhalvåret hvor vi er indendørs er svært. 
Især efter jul kunne det være svært at få medlemmerne til at dukke op, og de sidste dønninger 
efter Corona, gjorde det ikke lettere. 
Nu er vi kommet godt i gang på 50 meter banen igen, og det er her vi ser mange nye, som vi skal 
prøve at fastholde og få til at komme hver gang. 
 
Der er fra 5 til en 10-12 skytter pr. gang, og humøret er altid højt. 
 
Vi kæmper videre, og har løse planer om et offentligt arrangement efter sommerferien, hvor alle 
kan komme og skyde. 
 

Badminton 

 

Badminton afdelingen har haft en god sæson med både børne, ungdom og voksen badminton. 

Desværre stoppede træner Nanna ved sæsonafslutning og træner Jacob stopper ligeledes efter 

opstart af ny sæson. 

Floorball 

Floorball har svært ved at skaffe nye medlemmer til afdelingen. Det overvejes derfor, om 

afdelingen skal lukke efter denne sæson. 

 

 

  



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 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Linda Lyng Madsen. 

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogle forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive 

medlemmer 

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 100 kr. til passive medlemmer. 

Dette blev vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Peter var ikke på valg og fortsætter. 
 



Linda Lyng Madsen og Benny Haas-Madsen var på valg og ønskede at fortsætte. De blev begge 
genvalgt. 
 
Rasmus Mark er ikke på valg, men har forladt bestyrelse. Tine Bojer blev derfor valgt for 1 år. 
 
Valg af bestyrelsessuppleant: 
Tina Folkmann og Pernille Heinecke stillede op. Begge blev valgt.  
Bestyrelsen vil den kommende periode have 2 suppleanter.  
 
Valg af revisor: 
Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og blev valgt. 
 
Valg af revisorsuppleant: 
Tina Folkmann er villig til genvalg og blev valgt. 
 
Valg af fanebærer 
Rasmus Mark ønsker ikke at fortsætte. 
Bo Lyng Madsen stiller op og blev valgt 
 
Valg af fanebærersuppleant: 
 
Der var ingen emner. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en ny. 
 
7. Eventuelt 
 
Joan Blom Hansen spurgte hvorfor der ikke var uddeling af ærespriser ved Generalforsamling. 
Formanden forklarede, at de enkelte afdelinger var blevet spurgt, men ingen havde vendt tilbage 
med nogle emner. Der var enighed ved GF om, at dette var super ærgerligt. 
 
 
Dirigenten takkede derefter forsamlingen for god ro og orden og viderebragte hovedbestyrelsens 
invitation til efterfølgende at blive siddende og drikke et glas vin eller en vand/øl. 


