
 

ASIF Generalforsamling 
Referat af Astrup-Sønderskov idrætsforening ordinær 
generalforsamling 

Onsdag d. 26. februar, kl. 19.30 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  

Henrik Holm Christensen 

2. Bestyrelsens beretning. 
Vi har i 2020 haft 427 medlemmer i idrætsforeningen, (2019: 397) fordelt med 
231 medlemmer (2019: 231) under 25 år og 196 medlemmer (2019: 166) over 
25 år. Det er glædeligt at der er stigning i antallet af medlemmer over 25 år på 
hele 15 %, og at vi har holdt det høje antal medlemmer under 25 år, de udgør 
stadig over 50% af vores medlemmer. Vi mister somme tider nogle 
medlemmer mest fordi de får andre interesser, men så er der nogen af 
afdelingerne der finder på nye tiltag, her kan nævnes ”Ellas tirsdagsmad” så 
at vi kan fastholde vores medlemmer, og endda få flere medlemmer. Der skal 
lyde en stor tak til vores trænere, instruktører og ledere for det store stykke 
arbejde der lægges i vores forskellige afdelinger. 
Af øvrige aktiviteter i klubben skal nævnes ASIF cafeteria, halfest, 
sommerfest og Danacup. 
Halfesten, sommerfesten, Danacup, og cafeteriet er først og fremmest til for at 
skaffe penge til klubben. Det er lykkedes rimeligt godt i 2019, med ca. samme 
overskud som i 2018. Overskuddet fra disse aktiviteter er gået til den daglig 
drift af vores klub, f.eks. græsslåning på idrætsforeningen arealer 
Der er i fællesskab med Landbyrådet købt en plæneklipper, hvor af 
idrætsforeningen har betalt 5.000,-.Så undgår vi at skulle betale for 
græsslåning fremover, Mogens står for græsslåningen 
Ud over den økonomiske del har cafeteriet, halfesten, sommerfesten og 
Danacup aktiviteter stor betydning for det sociale samvær i byen, det er dejligt 
at være med til at arrangere disse aktiviteter, selv om det kan være lidt svært 
at skaffe hjælpere til de forskellige arrangementer. 



Årets sommerfest blev igen afviklet i samarbejde med Friskolens skolekreds. 
Det blev en rimelig stor succes syntes vi selv, med fornyelse af menuen 
lørdag aften, hvor ”Den Lille Slagter” lave helstegt pattegris med tilbehør.  
Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for 
den store indsats og godt samarbejde samt takke alle der har ydet en indsats 
i og for vor forening i årets løb.  
Tak 

 
3. Udvalgenes beretning. 

Fodbold: 
Bestyrelsen i BAMSIF bestod i 2019 af følgende: formand: Glen Bundgaard, 
Brian Engkjær, Glen Rømer, Mette Andreasen (kasserer), Ivar Lund, Andreas 
Christensen, Anne Levorsen, Henrik Holm Christensen. 

Der skete en del ændringer med fodboldstrukturen på ungdomssiden i 
BAMSIF i 2019. Dette forårsaget af udfordringer som følge af faldende 
medlemstal, færre hold, lavere sponsorindtægter og færre frivillige (trænere).  

Grundet ligeledes faldende medlemstal i en række klubber i og omkring 
Hjørring, blev der taget initiativ til muligt samarbejde mellem HI, SHI, 
Lundergaard, Bagterp, BAMSIF, Skallerup gældende fra U13-19.  

Målet for det nye samarbejde var at sikre unge drenge i Hjørring og omegn et 
godt fodboldtilbud med udgangspunkt i HI.  

Der var en del kritik af forløbet og orienteringen herom, men efter diverse 
afstemninger i BMI og ASIF udmøntede det sig i, at BAMSIF valgte at indgå i 
en fælles overbygningsklub Hjørring FK som skulle samle fodboldspillere fra 
U13-U19 fra af ovennævnte klubber på nær SHI, som valgte at stå alene.  

Projektet blev en realitet 1. januar 2020. 

En del spillere fra BAMSIF U13 har af forskellige årsager valgt ikke at 
fortsætte i BAMSIF dermed overbygningen HI –FK, hvilket er beklageligt. 

Diverse: BAMSIF bestyrelse besluttede at hæve kontingent satser i 2019 for 
U5-U12 og for seniorer. 

Henrik Nielsen, Brian Engkjær stoppede som trænere. 

Der blev skabt en del nye sponsorindtægter i 2019 og regnskabet for fodbold 
er bedre end i 2018. 

På seniorsiden er der stadig en del medlemmer, dog også her et vigende antal 
de senere år. 
  
 
 



Håndbold: 
Vi har i alt 4 hold 
2 damehold et i serie 1 og et i serie 2 
Godt halvvejs i forårssæsonen ligger serie 1 nummer 1 i deres pulje, de var før 
jul ude at spille oprykningskampe, de spillede den første kamp uafgjort men 
tabte med en i 2. Kamp. 
Det var vildt så stor opbakning der var fra hele byen, det er vi meget 
taknemmelige for! 
Drenge u13 havde før jul 2 hold, men det holdt hårdt at stille hold ind imellem, 
så efter jul har vi kun tilmeldt et hold 
U11 er et hold og der er kommet nye spillere til, det er dejligt! 
Vi har i år på senior siden haft et hold samarbejde med BTI, det har betydet vi 
har kunne låne spillere af hinanden når det kniber, det har været godt. 
Samarbejdet i år er springbrættet til et egentlig samarbejde næste sæson 
Det bliver godt for begge klubber, i ASIF er spillerne ved at være oppe i årene 
og på vej mod pension, hvor problemet i BTI er at de ingen seniorer har, som 
de unge piger kan rykke op til. På denne måde kan vi holde liv i begge klubber. 
Fra Marts måned skal vores u13 drenge træne sammen med BTI og de som 
har tid og lyst fra begge klubber drager til Hillerød cup i påsken. Hvis alt går 
godt og der er spiller og forælder opbakning hertil, håber vi på samarbejde 
omkring drenge u13 og u15 næste sæson 
Inden påske deltager både u 11 og 13 fra ASIF i Sindals nye soldal cup, vi 
håber at få lov at spille i egen hal, med stor opbakning 
D 4. &. 5. April skal vi passe Hallen til Soldal cup og håber på mange vil give 
en hånd ved tidtager pulten 
Alt i alt synes vi det går meget godt i håndbold 

 
 
Gymnastik: 
Vi har haft en god sæson med ca. 117 børn, 65 voksne, 11 Bowls spiller, 8 
hockeyspiller, 7 petanque spiller og 4 kroket spiller. 

Vi har også haft nogle dygtige instruktører og hjælpeinstruktører, som helt 
sikkert har fortjenesten af alle de gymnaster vi har. 

Lige nu går vi i gang med alle vores opvisninger. Vores egen opvisning skal 
afholdes her den 14 marts det er lidt tidligere end vi plejer, så det er vi lidt 
spændte på hvordan det er, vi er så heldige at få besøg af DGI Nordjylland 
Aspirantholdet som gæstehold, og det glæder vi os til. 

Vi har også som noget nyt fået sponsoreret armbånd til indgange til vores 
opvisning, det er Brunø i Sindal som er sponsor. 

Der arbejdes også på at lave en seddel som udleveres til opvisningen til alle 
betalende, så man kan krydse af hvad man er god til og evt. vil hjælpe med i 



foreningen. Som noget nyt bliver der også kåret en årets frivillig i gymnastik, til 
opvisningen så man bliver belønnet for sit arbejde.  

Alle hold bliver ved med at træner frem til og med uge 14. 

Vores springlopper skal til Vrå og lave opvisning her på søndag den 1 marts. 

Vores Mix hold skal lave opvisning i Østervrå den 7/3, Jetsmark den 15/3, 
Hjørring den 21/3 og Aalborg den 28/3. 

Vi har også igen i år noget sommer gymnastik, som starter op i uge 16, det er 
forældre/barn fitness dans og voksen fitness dans som træner frem til 
sommerferien, og så har vi 8 gange spring for dem som skal starte i skole 
efter sommerferien og opefter. 

Vi arbejder lige nu med at få instruktører til nogle af holdene bla. 1 enkelt til 
puslinge, springlopperne, mix og muligvis også herrer holdet. Så der er lidt af 
en opgave inden vi kan holde sommerferie. 

 
Badminton: 
Motion badminton 
Motion badminton starter uge 35 og slutter uge 16 
Man kan leje en bane får 1600 kr for en hel sæson der er tider 
mandag fra 19 til 21 
onsdag fra 18 til 21 
Der er 30 baner lejet ud 
Ungdoms badminton 
Ungdomsbadminton starter uge 36 og slutter uge 14 
Der er hold fra U9 til U19 
Træningstider: 
Onsdag U9 til U11 fra kl 16 til 17 
Onsdag U13 til U19 fra kl 17 til 18 
Fredag U9 til U19 fra kl 16.30 til 17.30 
Ialt 20 spiller 
Dem som har lyst har mulighed for at komme ud at spille kampe 
Vi har haft nogle til stævne og fået nogle gode oplevelser 

 
Cafeteria: 
Det går godt i cafeteriet. 

Darianna har valgt at trække sig hvilket betyder vi nu er Karin Hansen og 
Heidi Anthonsen. Susanne Jensen sørger for økonomi.  

Vores tirsdags arrangement med hjemmelavet mad går godt, med et lille 
overskud hver gang. Der gives udtryk for stor tilfredshed med muligheden for 
at købe ”ordentlig” mad, samt hyggen i at sidde i cafeteriet med de andre 
forældre. 



Vi arbejder på endnu et rulleskøjte disko i nærmeste fremtid. Dato følger. 
Mogens fortæller at der efter rulle disko er sorte streger på gulvet!! Det 
kommer højst sandsynligt fra dem der selv har rulleskøjter med og ikke piller 
bremsen af. Det skal naturligvis tjekkes i døren for eftertiden! Løbehjul er 
bandlyst!! 

Der er kommet en del fodboldkampe i kalenderen og vi satser på at finde 
frivillige til at kunne holde åbent til det også. 

Sindal har lejet hallen til deres Soldal cup der afholdes i en weekend, vi holder 
naturligvis åbent. 

Vi forsøger at holde vores varelager minimalt indtil Danacup, det betyder lidt 
mere kørsel til Dagrofa og Rema, men forhåbentlig mindsker det spildet. 

Snarligt efter gymnastikopvisningen inviterer cafeteriet på en bid mad til de 
frivillige vi har og de nye der måtte komme. Vi annoncerer i børnehaven, 
skolen og på bysiden på FB.  Vi skal afklare hvordan vagter fordeles og hvor 
meget/lidt de forskellige er interesseret i.  

Vi ser frem til den nye tilbygning! 

   
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Regnskab gennemgået af kasserer Taniazofia E. Henriksen 
Regnskabet blev godkendt, og underskrevet af bestyrelsen 
 

5. Indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag er modtaget 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er:  

Kasserer - Taniazofia E. Henriksen modtager genvalg 
Taniazofia E. Henriksen blev genvalgt 

Sekretær – Kristina Hansen modtager genvalg 
Kristina Hansen blev genvalgt 

 Nyt medlem af bestyrelsen: 
Næstformand – James Harbo ønsker at stoppe, 
Tobias Casper opstiller til næstformandsposten 
Tobias Casper blev valgt til næstformand 
Vi takker James Harbo for hans tid i Astrup-Sønderskov 
idrætsforening 
 
 
 



7. Valg af 2 suppleanter. 
Morten Jacobsen og Mads Tarp blev genvalgt som suppleanter 
 

8. Valg af revisorer. 
Mette Risholt og Henrik Rasmussen blev genvalgt som revisorer til næste år, vi 
vil forsøge at finde en erstatning for Henrik Rasmussen, da han vil vi finder en 
anden i stedet for ham 

  
9. Valg af revisorsuppleant.  

Niels Mundbak blev genvalgt 
 

10. Ændringer i vedtægterne, skal vedtages på næste generalforsamling: 
I § 10: 
Punkt 5 skal slettes 
I §8 Ændres til: skal det fremvises på sociale medier, hjemmeside, eller lokal 
avis. 

 
 Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 
 
 
 
 ________      _________________________________________________ 

 Dato  Dirigent Henrik Holm Christensen   


