
                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

     
 
 
 
 Tilstedeværende: Danny Haarup (DH), Alexander Sandorf (AS), Jane Løwe (JL), Gitte 
Kaalund (GK), Niels Jørn Jeppesen (NJ)  (kun til stede ved punkt 3, der blev drøftet først) og Signe 
Elkjær Bach (SEB). 
 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16/5 18: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: formand ikke tilstede, men har informeret om at branddør i klubhus er godt på 

vej. 
3. Nyt  fra  kassereren:  

 Kasseren har modtaget listen på børneattester for udesæson d.d. 

 Regnskabsbalance drøftet. 
 

4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   
MTB:  Vil gerne have et større hold, der er styr på kontingent, holdet kører fint. 
IID:   Intet nyt. 
Fodbold:  

 Der mangler stadig en godtgørelsesliste… 

 U16: listen med deltagere stemmer ikke overens med de indbetalende. Gitte er på sagen. 
Der er en mulighed for at sende hele holdet til Fårvang og lade dem holde styr på tropperne.   

 Gitte: Vil du informere fodboldudvalget om at boden IKKE bliver serviceret, hvilket betyder, Jeg 
foreslår at feks Ivan, overtager indkøb og opfyldning af køleskab. Det kan gøres nemt ved at 
ringe til Brian BS, som noterer på konto og leverer: Er gjort 

 Øl/vand salg: Drøftes ved næste møde 15/8 18. 

 7 mandshold har tøj. 

 Skt hansfest har spurgt om de må reklamere for deres human-size bordfodbold på familiedagen 
gennem GIF. Dette er godkendt af bestyrelsen. 

 Fodboldpas (identitetskort: der beskriver tilhørsforhold): Der er sendt mail til alle der er oprettet i 
klub office (DBU) med besked om at aktivere deres fodboldpas. GIF´s medlemmer modtager ikke 
et pas. 

    
Gymnastik:   

 Foreløbigt program for næste sæson med nye tiltag og nye instruktører. 

 Trampolin: Ny trampolin er bevilliget fra bestyrelsen. Gymnastik bestiller selv den billigste 
af de 3 tilbud inkl fragt. 

 Der er et nyt styrke/puls hold på vej for unge og voksne. Der mangler træner. 
Volleyball:   

 Intet nyt 
Tennis: 

 Danny: Vil du overtage vanding af tennisbanerne og installere ur iflg tlf aftale. Uret ligger i ulåst 
rum i min postkasse fra torsdag formiddag. Ring v spørgsmål.: Er gjort. 

 CSE har været nede med rykkere for mgl betaling, hvilket har givet nogle flere indbetalinger. 

 
Badminton: Intet nyt.   
Aktivitetsudvalg  (herunder  Skt  Hans /Borgerforening  mm):    

 Sander: Kim deltager ikke i lan party og byfest. Kim informerer Anders Løwe og Morten Bay, så 
du kan få praktisk hjælp, og Skt Hans udvalget, at de nu mangler en mand til fredag aften/nat: 
OK. 

 Lan party er næsten udsolgt. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 6. juni 2018 
 kl. 20.00 til 22.30 Sportsvej 1 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 
 Der mangler stadig frivillige til bemandingsplanen. 

 
GKIC:   

 Opretter et cirkeltræning til næste sæson, hvilket konflikter med GIF´s hold.  
Motion:  Intet nyt. 
Sponsor:  Der er sendt regninger til sponsorer og den første betaling er modtaget. 

5. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger: Vi er godt på vej… der er dog stadig hold der 
hænger. 

6. Status  på  to-do  fra  sidste  møde:  Alle punkter er effektueret.   
7. Sportmaster  - herunder  status  på  ny  klubdragt: Alle dragter er trykt, hentet og udleveret. 
8. Folder/annoncering til kommende vintersæson: Lille annonce i Kjellerup Tidne, Idræt i dagtimerne 

får også et tilbud om avisannonce. Der skal laves et opslag på plakater til byen/fb/skærm v brian. 
9. Reminder til udvalg om børneattester til kommende vintersæson: Alle udvalgsrepræsentanter 

rykker deres respektive udvalgsformænd efter lister på børneattester.  
10. Tilmelding frivilligfest: 31 tilmeldte ud af 70 invitationer. Jane køber billetterne ved Brian. 2 frivillige 

mangler invitation pga utilstrækkelige kontaktoplysninger.  

11. Kontingentsatser næste sæson:  SEB hører NJ om hans bud på kontingentudvikling. 

Bestyrelsen er ved dagens møde tilbageholdende overfor en stigning. 
12. Dead line stafetten (man. d. 6. Aug): SEB skriver et indlæg og sender. 
13. Kommende indesæson forberedes (herunder ønsker til haltider): Der er sendt mail til 

badminton/volleytrænere med forespg til haltider, dernæst bliver fodbold spurgt. Sidstnævnte vil 
blive spurgt af Gitte på et møde lige efter sommerferien fremfor pr mail for at fremme 
kommunikationen. 

14. Byggeri/fundraising: Der har været forslag om at ansøge et Zulu-legat. Umiddelbart virker 
ansøgningen noget krævende, hvor ingen tilstedeværende har mod på at påtage sig projektet. 

15. Evt: Persondataforordning: Er sendt ud til alle medlemmer. 
16. Evt.: Bestyrelsen vil gerne have et mobilepay nummer til boden og andre salgsobjekter (dragter 

osv). Jane tager fat i NJ. 
17. Evt: Der er ønske om at rykke møderne frem til 19.30-21.30. Dette gøres fremover… 

 
 

 
 

 
 

 

 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19.30 med mindre andet er aftalt. Kim sørger 
for slik til møder med mindre andet er aftalt.  
Mødekalender: Ons d. 15/8 18, ons 12/9 18, ons d. 10/10 18, ons 14/11 18, fre d. 7/12 18, ons d. 
9/1 19, ons 6/2 19.  
Frivillig fest: Sommerfest 16/6 18. 
Generalforsamling: ons d. 20 feb 19. 
 


