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 Tilstedeværende: Danny Haarup (DH), Alexander Sandorf (AS), Jane Løwe (JL), Kim 
Bonde (KB), Gitte Kaalund (GK), Charlotte Spendrup Ebbesen (CSE) og Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11/4 18 samt ekstraordinært møde d. 25/4: 

Godkendt 
2. Nyt  fra  formanden:  

x GIF har modtaget en donation på et ubekendt beløb fra en nedlagt støtteforening.  
x Der er bestilt vinduespudser 3 x år.  
x Gelænder/låge til klubhustrappe udendørs er undervejs.  
x Klubhus/Skt hans: Flugtvej i klubhus er undervejs. Netop godkendt ved kommunen 

og håndværker bestilt. 
x Salg af øl og vand:  

3. Nyt  fra  kassereren:  
x Regning fra DGI badminton den er videresendt til Aleta efter aftale.  
x Godtgørelse er udbetalt til kidsvolley, teamvolley og badminton.  
x Tilskud fra Silkeborg Kommune er pt ikke udbetalt.  
x Likviditet: ok.  

4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   
MTB: Silkeborg Kommune har henvendt sig for at høre om alle deltagere i MTB er under 18. Dette 
er bekræftet.   
IID: Har haft et indlæg i stafetten. De ønsker sig en petanque-jakke fra Sportmaster.  520 kr pr stk 
og ca 30 stk. GIF bestyrelse kan tilbyde 2 løsninger: 1) 200 kr i tilskud og så er det deltagernes egne 
jakker (med navn og logo) og de vælger selv model/str  eller 2) at GIF køber 20 jakker til 520 kr som 
så er klubbens ejendom (dvs de skal samles ind i slutningen af sæsonen).    
Fodbold:  

x Gitte og Jane har haft en yderst konstruktiv dialog med fodboldudvalget som er kommet 
med mange gode forslag, som er remset op herunder: 

x Vandet er for varmt i omklædningsrummene.  
x Fodboldudvalget ønsker ikke automat til øl/vand, men vil gerne have et køleskab i deres 

omklædningsrum.  Hvis de selv skaffer et køleskab må det gerne stå i hjemmeomklædning 
og GIF betaler strøm og købe deres egne øl. 

x Børneattester/godtgørelse: Fodboldudvalget kommer med et oplæg til forenkling af 
informationer hhv kontonr, godtgørelse, børneattester, så alle informationer kan samles på 
en gang. Simon er på børneattestopgaven mht at få dem samlet ind. 

x Forslag om godtgørelse: udegodt. Max 2500 pr hold (1 træner (1500) og 2 hj.træ. (500 pr 
stk) ). Indegodtgør. Max 2250 pr hold (1 træner (1250) og 2 hj.træ. (500 pr stk)). 

x Kommunikation: Akut kommunikation (tlf/messenger). Stævner publiceres på 
trænerfacebook. Al øvrigt information bliver IKKE videresendt. 

x Kontingent: Udvalget roser GIF bestyrelse for uddeling af sedler. Udvalget mener at 
nuværende betaligsopkrævningsprocedurer skal ændres og er kommet med meget 
konstruktive forslag. Simon sender et forslag til fremtidig til betaling for de kommende 
sæsoner.  GIF bestyrelse er imponerede over fodboldudvalgets udmeldinger og initiativer 
til at løse udfordringer mht ølsalg, indhentning af informationer samt betalingsopkrævning. 
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x Fodboldudvalget indsamler selv tøj og kommer med status efter en sæson. 
x Fodboldudvalget ønsker sig en fartmåler til 1500 kr, hvilket GIF bestyrelse godkender. 

Udvalget fortager selv indkøbet. 
x Der er kommet et forslag om at opstarte et 7 mandshold (som skal tilmeldes senest d. 17/5 

(i morgen)). Hvis de kan garantere en betaling på 3900 (6 betalende) inden 1/6 er der grønt 
lys fra bestyrelsen. 

x fodboldudvalget må lave auktion over gammelt spilletøj, dog præciseres det at indkasserede 
penge ikke må benyttes til kampe. Pengene afleveres til kasseren.     

Gymnastik:  Vinterprogram er under udarbejdelse. Der er ønske om trampolin 15.000 kr. 
Volleyball: Intet nyt   
Tennis:  3 gang efter opstart (4 betalende pt). Weis er obs på at få kigget i trænermappen. Der har 
været kontakt med Silkeborg Tennisklub, der har en der kan oplære os i at sætte linier. Danny er på 
sagen. Weis og Caroline skal tilbydes en træningsdragt. Weis kan ikke komme til åben tennis d. 
16/6. Der er kommet et tilbud om en gratis grafikintro for børn/unge om tennis. 
Badminton:  Intet nyt. Sæson færdig. 
Aktivitetsudvalg  (herunder  Skt  Hans /Borgerforening  mm):   Melder klar, billetter er i salg. Der 
mangler dog friviliige. Indvielse af klubhus udsættes. Bålet flytter ned på parkeringspladsen ved 
klubhuset. I år 2018 er sidste gang at frivillige får billetter. 
GKIC:  Intet nyt. 
Motion:  Intet nyt. Landal trækker sig næste år som hovedsponser. 
Sponsor:  Intet nyt. Det ville i hvert faldt være godt med et par ekstra i gruppen. 

5. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger: Intet nyt (om end det kniber mest m u5/6 
hold samt fårvanghold).    

6. Status  på  to-do  fra  sidste  møde: Liste fuldt op    
7. Sportmaster  - herunder  status  på  ny  klubdragt: Klubdragten er i tryk nu. Generelt: forsvinder der 

lige rigeligt spilletøj. Der er udfordringer med at få sponsorater afklaret så spilletøj kan trykkes 
færdigt. 

8. Socialt ansvar/Information herom/tilbagemelding fra instruktører: Drøftet.   
9. Evt: Konf.kort uddelt, kortene er i øvrigt fra formanden. 
10. Evt: Boden i klubhuset lukkes for alle efter sommerferien (enten pr 1/7 eller 1/8) hvis ikke der er fundet en 

løsning på at dæmme op for underskuddet. 
 

 
 

 
 
 
Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 med mindre andet er aftalt. Kim sørger for 
slik til møder med mindre andet er aftalt.  
Mødekalender: Ons d. 6/6 18, 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. 
 


