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Astrup Sønderskov Idrætsforening onsdag, den 29. februar 2012 kl. 19.30. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 Børge Skovbo Nielsen 

 Generalforsamlingen er rettidig annonceret! 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formandens beretning. Kai Jensen: 

 

Så er der igen forløbet et år for Astrup Sønderskov Idrætsforening. Det har igen været et år meget 

at glæde sig over og et par små skønhedspletter. 

Vi har haft stigende medlemstal af både unge og seniorer. Eneste afdeling med tilbagegang i 

medlemstal er svømning, og det tages mere som udtryk for at dem der plejer at gå til svømning, 

nu går til en af de andre idrætsgrene. 

Vi er så heldige at vi i alle afdelinger har nogle meget dygtige aktivitetsudvalg med meget stort 

engagement. Dette har naturligvis været afgørende for succes i afdelingerne, men det har også 

betydet at det har været lettere at tiltrække hjælpere og trænere så arbejdsbyrden har kunnet 

holdes på et rimeligt niveau for afdelingsbestyrelserne. Håndbold og gymnastik har ”vist vejen” 

gennem en årrække. Badminton har altid kørt fint på motionsplan, og har de seneste år haft stor 

fremgang på ungdomsniveau takket være Martin og Gert. I svømning gør Jakob og Troels deres 

bedste med det underlag der bliver til overs fra de andres succeser. 

Årets helt store positive oplevelse er genopstandelsen af ungdomsfodbold. Fodboldafdelingen 

blev sidste år slået sammen med Bjergby Mygdal således at der er fælles senior og 

ungdomsudvalg. Tidligere var seniorudvalget fælles. Ud af dette er der kommet et særdeles 

handlekraftigt ungdomsudvalg med støt stigende medlemstal og mange aktiviteter. Det er godt 

gået. 

Vort cafeteria er også kommet godt i gang takket være nogle gode hjælpere samt stor velvilje fra 

afdelingerne til selv at skaffe hjælpere til nogen af hjemmekampene. 

Vi har i årets løb også fået vort klubmodul op at køre. Efter indkøringsvanskeligheder forventer vi 

os meget af dette i form af enklere rapportering til kommunen, enklere bogføring m.v. 

Vores økonomi hænger nøje sammen med succes med vor forårsfest. Sidste år var der ikke helt 

udsolgt, så overskudet blev lidt mindre end normalt, dog stadigvæk ganske betragtelig- 

Sidste år havde vi en særdeles god sommerfest som sluttede af med at brag af en fest lørdag aften. 

Desværre var den så dyr at vi ikke har råd til gentage. I øvrigt arbejder vi på at fremtidige 

sommerfester kan afvikles i både økonomisk og praktisk samarbejde med øvrige foreninger i 

byen.  

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, til aktivitetsudvalgene og til 

alle andre der hjulpet foreningen i årets løb. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Lilian. Hun har 

været med i ASIF siden hun og Thorkild flyttede til byen for mange år siden. Hun blev hurtigt 

medlem af håndboldudvalget, og de sidste mange år har hun været kasserer i hovedforeningen. 



 
Lilian har passet vor økonomi med kyndig hånd, og har samtidig taget sig af en masse andre ting 

fordi hun var den bedste til det. Noget af det du har taget dig af har været oplæring af skiftende 

kasserer i afdelingerne. Det bliver svært at erstatte Lilian i hovedforeningen, men vi er nødt til at 

prøve. Hun har dog lovet at bistå i den første svære tid. Tak for indsatsen til Lilian. 

 

 Kommentar til beretning: 

 Klubmodul er problematisk så længe det ikke bliver gennemført. 

 Der er en del praktik i forhold til deleklub i fodbold, men det skal løses og det bliver det. 

 Håndbold har det nemmere ved at få spiller til at betale. 

  

3. Udvalgenes beretning 

 Martin fra badminton. 

 I badminton er der godt med spillere og det har været en succes hele året. 

 De spiller en del kampe og deltager i turnering. 

 Der kunne godt være flere trænere, men der går godt med dem der er. 

 Seniorer: det går godt, men aflåsning skal der kigges på til næste sæson. 

 

 Henrik Nielsen fra Fodbold 

 2011 var en ny begyndelse hvor alt var gået i stå ved standerhejsning for de mindste. 

 løbet af forår og sommer fandt man ud af at lave et fælles fodboldudvalg for BMI og 

 ASIF. 

 Organisatorisk ligger det hele i fælles bestyrelse og kun de mindste er i stamklubben. 

 Der er positiv udvikling spillermæssigt og på hjælper/træner fronten. 

 Der er ca 8-9 hold flere end sidste år. 

 Senior eftermeldte et hold således er der 3 hold og to oprykninger ligesom oldboys 

 rykkede op. 

  

 Susanne fra Gymnastik 

 Det går godt med 95 børn og i øjeblikket er der en række af opvisninger, 31.3 er der 

 opvisning herhjemme. 

 Det ser ud til at salen er færdig til uge 10 så der kan trænes inden der er opvisning. 

 Der er 4 børnehold og 4 voksenhold. 

 

 Frede Larsen fra kroket/seniorrøre 

 Tak til håndbold og fodbold for samarbejdet, Frede vil gerne have turneringsplan fra 

 fodbold og håndbold. 

 Der spilles hele året. 

 Kroket har deltaget i 3 stævner med 160 spillere. 

 Samt deltagelse i Vendsysselsmesterskaberne hvor man blev nr. 2. 

Der skal være stævne d. 8 august og alle baner skal benyttes, alle mål skal inden flyttes ud til 

siden.  

 

 Børge Petanque/seniorøre. 

 25-30 stk. der spiller petanque og dyrker seniorrøre i hallen 

  



 
 Trine Juul Larsen fra Håndbold. 

 Håndbolden i ASIF oplever fremgang med 5 seniorhold og mange ungdomsspillere. 

 der er en del fra Hjørring og en del lokale, således mange nye medlemmer. 

 Det skæpper godt i kontingent og tilskud. 

 Herre rykker forhåbentlig op mens damer desværre rykker ned. 

 

 Svømning, der kæmpes for at det kan komme til at køre, og det får en chance igen 

 næste år. 

  

 Kaj Jeppesen. 

 Mål flyttes så alle baner kan klippes. 

 Alle afdelinger der har noget der skal laves må sige til så bliver det meste løst. 

 

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

 Regnskab uddeles. 

Underskrives af generalforsamlingen. 

Kai Jensen, Gert Urban, Per Svanholm Lillian Larsen, Fodbold: Henrik Rasmussen, Gymnastik: 

Susanne Jensen, Badminton: Martin Christensen, Håndbold: Trine Juul. 

 

 ASIF giver i 2011 et underskud på 129.742 kr. 

Det skyldes især store udlodninger til afdelingerne, udgifter til sommerfest og mindre overskud 

fra halfesten. 

 Der er god plads til at man kan sende folk på kursus inden vi når maks. beløb for tilskud til 

 kommunen. 

 Kommentarer fra generalforsamlingen: 

 Hockey bruger gymnastiksalen og Lillian er opmærksom på at gymnastikafdelingen ikke 

 skal betale herfor. 

 

5. Forelæggelse af budget 

Der fremlægges et negativt resultat i det kommende budget, hvor det diskuteres om det passive 

kontingent og udlodning kan laves om. 

 På sigt skal afdelinger tænke større udgifter til hovedforeningen. 

 Fodbolds budget har været lidt vanskeligt at gennemskue fordi det er første gang efter 

 sammenlægningen med BMI. 

 

6. Indkomne forslag 

 ingen 

 

7. Valg til bestyrelsen 

 Gert og Lillian er på valg. 

 Gert modtager genvalg. 

 Tom Kjærgaard vælges som kasserer. 

 

8. Valg af 2 suppleanter 

 Henrik Nielsen og Kaj Jeppesen 



 
 

9. Valg af revisorer 

 Lillian Larsen modtager valg. 

 Bestyrelsen får til opgave at finde en revisor til næstkommende bestyrelsesmøde af 

 generalforsamlingen. 

 Henning Christensen er foreslået og kontaktes. 

  

10. Valg af revisorsuppleant 

 Henrik Rasmussen modtager valg 

 

11. Eventuelt 

  

 Håndboldspiller, der er læge vil give gratis førstehjælpskursus sammen med kollegaer. 

 Der gives besked til alle afdelinger når tiden kommer. 

  

 Der søges om hjertestarter fra Trugfonden hver år indtil vi får en. 

  


