
                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

     
 
 
 
Dagsorden tilsendt til: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Infomedlem 
Camilla Harkjær Hansen (CH), Menigt medlem Lisbeth Iversen (LI), Infomedlem Mathias Birkkjær 
Nielsen (MB), Kasserer Gitte Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn og Sekretær Signe Elkjær Bach 
(SEB). 
 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9/3 20: Godkendt 
2. Nyt fra formanden (BK): En del annulleringer af klubhus bookinger - folk får penge retur 

eller en ny dato 
En del aflyste arrangementer 
Diverse nyhedsmails fra DGI osv 
Intet nyt fra kommunen vedr. broen til anlægget 
Der er kommet grus til tennisbanen 
Coronatiden er forlænget - Signe laver FB opslag, BK retter hjemmesiden 

3. Nyt fra kassereren (GN/NJ): Intet nyt. 
4. Nyt fra idrætsgrenene: 

  

• Fodbold: Fodbold (ungdom og senior): RH Trænere ved hvem der skal søges børneattester på. 
Dette skulle nu være opdateret. Fodboldopstart udskudt grundet Corona. Indkøb ☺ Strømpetape 
og isposer er indkøbt og afhentet. Fodbold ved besked. Har haft et møde med Jane, hvor jeg er 
blevet sat ind i, hvordan det har kørt indtil nu. Har haft et møde med Konnie fra Sportmaster, bare 
så vi kunne få sat ansigt på hinanden og snakket om tiltag, ang fodboldopstarten. Den 
træningsdragt vi har haft, er udgået ved Hummel. Der er kommet nye serier, jeg vedhæfter online 
katalog. Jeg synes, vi skal gå med den serie, som hedder Authentic. Det er den som ligner den 
”gamle” mest. Jeg har planer, om at til fodboldopstarten, at have et sæt træningstøj, samt en 
hoddie, som børn/unge kan prøve. 

o Gymnastik: GH: Gym.opvisning aflyse, alle hold står på stand by. 

• Badminton: LI Intet nyt. 

• Volleyball: LI Intet nyt. 

• Motion: MB Helle har ikke aktiviteter i GIF på nuværende tidspunkt. Hun vil gerne 
være behjælpelig hvis der bliver noget a la Dayz løbet. 

•  

• Idræt i Dagtimerne: Info fra Poul Fjeldsted: som alle andre har vi jo måttet stoppe 

alle vore aktiviteter i utide. Vi er klar til at fortsætte i næste sæson, med de 

samme aktiviteter: Gymnastik, Bridge, linedance, petanque, bordtennis og 

vandreture. Jeg (red. Poul) søger skolen om tiderne i hallen i dagtimerne. 
• Tennis: MB Ønsker opstart d. 1/5 (hvis coronasituation tillader det). De ønsker sig 

nye bolde. Banen skal ordnes. Michael Weis/Borup tager træningen. 

• Floorball: MB Intet nyt 

• Mountainbike: Intet nyt. 

 

Referat fra mailbaseret bestyrelsesmøde – mandag den 30. mar. 2020 
 Corona-edition hvor dagsorden er sendt rundt og alle har svaret pr mail og referat 

sammensat derefter  
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• Aktivitetsudvalg: CH Måtte desværre aflyse Late Night fredag d. 27/3-20, men 

regner med at lave en ny Late Night til efteråret. De havde lidt udgifter i forhold 

til reklamer/trykte plakater og afbestilling af hoppepuder med videre.   
• Sankt Hansudvalg: CH Skt. Hans udvalget, at Mette Olsson og Helga har været 

oppe på det lager der er på Søhøjlandet og fjernet alt der er Skt. Hans udvalget. 

Afholdte desuden møde d. 30/3-20, da de er meget i tvivl om de skal 

gennemføre det som normalt eller om de skal tænke alternativt. De vil rigtig 

gerne høre om nogen i bestyrelsen har ideer eller holdning til afholdelse af Skt. 

Hans i år - jeg skal nok lige skrive en fælles besked ud til hele bestyrelsen.  
• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): Se nyt fra formanden. 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK Intet nyt. 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Intet nyt. 

5. Nyt fra sponsor: KBM har tilbudt at være sponsoransvarlig. Dette er godkendt. 
6. Forretningsordenen vurderes: Rykkes til næste møde 
7. Strukturopbygningen vurderes: Rykkes til næste møde 
8. Den årlige arbejdsdag i klubhuset (maling af klubhus/terrasse): BK. Dato findes når Corona-

situationen har stabiliseret sig. 
9. Evt… 

 
Næste deadline Stafetten: 5. maj og 5 nov. 2020. 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2020-21: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 i vintertid og kl 19 i sommertid med mindre 
andet er aftalt. Mødekalender: 4/5 20, 8/6 20, 10/8 20, 7/9 20, 5/10 20, 2/11 20, 4/12 20 
(julefrokost), 4/1 21, 1/2 21  

 
Generalforsamling: 25/2 21 
 


