
                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

     
 
 
 
Dagsorden tilsendt: 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) og Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB). 

1. Godkendelse af referat fra virtuelt coronaedition-bestyrelsesmøde den 30/3 20: Godkendt 
2. Nyt fra formanden (BK): Møde med GKIC. Der er oplæg til at lave skriftlige aftaler ved de 

tilbagevendende begivenheder. GKIC spørger om der er nogen af brugerne mangler noget. 
Desuden diskussion af gulvskade, der skal meldes til GKIC´s forsikring, der skal kontakte 
Kelds Pølser´s forsikring. Der bliver muligvis et møde mere inden nærmeste fremtid. 

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

• Fodbold (ungdom og senior): RH Der er kommet tider og alt er klart når 
Coronarestriktioner tillader det. Indesæson mangler godtgørelse. Nyt klubtøj er 
kommet. Repræsentant fra Sportmaster vil komme og demonstrere. 

• Gymnastik: GH Vi vil gerne rykke for hold til næste bestyr.møde. 

• Badminton: LI Intet nyt. 

• Volleyball: LI Intet nyt. 

• Motion: MB Voksenløbeklubben er startet op igen. 

• Idræt i Dagtimerne: CH Torsdagsvandring er startet som det eneste. Petanque kan 
også opstartes så længe de er under 10. De håber på at komme i gang i aug.  

• Tennis: MB: BK forsøger at skaffe skumbolde. 

• Floorball: MB der bliver lavet opslag for at finde træner til børnehold. 

• Aktivitetsudvalg: CH Holdet er sat og de frivillige skal på frivilliglisten. Fre d. 20/11 
bliver næste late night fest. 

• Sankt Hansudvalg: CH Skt.hansfest aflyst, evt vil de lave en bålaften. De vil evt prøve 
at få fat i plastikgulv til festteltet. 

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK der bliver sat låse på 
dagplejeskabene. Der er kommet kameraer op. 

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

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Der er kommet et webkursus. 

5. Nyt fra sponsor: KB er sponsoransvarlig og er i gang.  
6. Forretningsordenen vurderes: (Læs forretningsordenen  https://gjern-

if.dk/cms/clubgjernif/ClubImages/Forretningsorden%20120419.pdf der står på hjemmesiden: www.gjern-if.dk 

under ”Organisation” / ”Betingelser”) Ingen ændringer. 
7. Strukturopbygningen vurderes: (Læs vedtægterne http://gjern-

if.dk/cms/clubgjernif/ClubImages/vedtaegter.pdf der står på hjemmesiden: www.gjern-if.dk under 

”Organisation” / ”Betingelser”) Ingen ændringer. 
8. Den årlige arbejdsdag i klubhuset (maling af klubhus/terrasse): BK Udsættes til næste 

møde. 
9. To do listen: Effektueret.  
10. Evt… 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag den 4. maj 2020 
 Kl. 19-21.30 i Klubhuset Sportsvej 
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Næste deadline Stafetten: 11. 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: 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 
 


