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Tilstedeværende: Kim Bonde Madsen (KM), Charlotte S. Ebbesen (CSE), Berit Kvist (BK), Jane Løwe 
(JL), Rasmus Hansen (RH), Camilla Harkjær Hansen (CH) og Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6/2 19 og generalforsamling den 20/2 
2019.  

2. Konstituering af bestyrelsen i henhold til vedtægter: Kim Bonde indsættes som Formand, 
Berit indsættes som næstformand, Signe genvælges som sekretær, Jane indsættes som 
kasser, Camilla, Rasmus og Charlotte indsættes som menig medlemmer. 

3. Fordeling af ”kontakter” til de respektive udvalg 

 Fodbold (ungdom og senior): RH (JL som hjælper) 

 Gymnastik: CH 

 Badminton: CS 

 Volleyball: CS 

 Sponsor: KB 

 Motion: CS 

 Idræt i Dagtimerne: BK 

 Tennis: RH 

 Mountainbike: JL 

 Aktivitetsudvalg: JL 

 Klubhus: KB 

 Materiale: JL 

 Info/ webmaster: BK 

 Kontakt til klubmodul: BK  
4. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Gjern Kultur og Idrætscenter: BK (evt Ejvind som 

hjælper) 
5. Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2019: 

Første onsdag i hver mdr undt juli og mødet i december er sammenlagt med julefrokost. 
Dagsordner udsendes 1 uge før. Vintersæson kl 20 og sommersæson kl 19 i klubhuset hvis 
ikke andet er aftalt. (Næste gang kl 20 og derefter køres sommersæson kl 19). Skt. Hans 
fest d. 15/6 2019. Generalforsamling: Ons. d. 19/2 2020 kl 1930. 

6. Indkøbs og materialeansvarlig + indkøbsaftale: JL 
7. Strukturopbygningen af GIF vurderes: Gennemgåes på næste møde 
8. Forretningsordenen vurderes: Gennemgåes på næste møde 
9. Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer vurderes: Fastholdes. 
10. Kort nyt fra kasser: Anmodning om underskrifter fra bestyrelsen til ansøgning om 

kommunale lokaletilskud. 
11. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 

 

Referat til bestyrelsesmøde – onsdag den 13. mar. 2019 
 kl. 19.00 til 21.30 Klubhuset 
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 Motion: Pt er der ikke mod på at sætte en Gjern Bakker løb op igen i år. Til gengæld 
starter løbeklubben op hver onsdag kl 17 fra 3. april.  

 Badminton:  
i. Indeværende sæson: ønsker sig flere fjerbolde. JL aftaler med Aleta at der 

kan købes bolde i Sportmaster. 
ii. Indeværende sæson: Afslutning med Natminton: Bestyrelsen bevilliger 1500 

kr til udstyr. 
iii. Næste år: Afvikling af DGI stævne, hvilket er clearet med Torben, dato er 

fastsat (1. weekend i nov). Bestyrelsen vil gerne have prisoverslag da der er 
ønske om DGI-trænere. Bestyrelsen bevilliger 3 nye trøjer i voksen. 

 Tennis: Foreløbig arbejdsdag d. 6/4 19 hvor Danny deltager for at hjælpe med 
tennisbanen. 

 Volley: Intet nyt 

 MTB: Intet nyt 

 Fodbold: JL deltog i udvalgsmøde med Ivan, Martin, Niels Olin og Bo hvor 
trænersituationen vurderes, old boys vil gerne opstarte i udesæson. Trænermøde i 
d. 14/3 hvor der bl.a. skal gøre status på redskaber, tøj. Drenge u 11 opdeles som 
det ser ud pt. Udvalget: ønsker sig en engageret ildsjæl til at samle 
fodboldafdelingen. En mulighed kunne være at annoncere efter et helt nyt udvalg. 
Der er desuden ønske om at sætte fokus på pigefodbold. Bestyrelsen bakker op 
forslaget.  

 Gymnastik: Velfungerende hold. 200 betalende medlemmer. Flot! 

 Aktivitetsudvalg: Nye medlemmer samt gode tiltag mht rekruttering samt 
”åbningstider”. Der skal indbetales til mobilepaynumre… 

 GKIC: Der kommer et skifte når Torben fratræder i efteråret.  

 Idræt i dagtimerne: Intet nyt. 

 Klubhus: Trappe er udbedret. Der bevilliges penge til kæde der kan forhindre 
indkørsel på fodboldbanen. 

12. Status på kontingentopkrævninger: Intet nyt. 
13. Opdatering af frivilliglister: Alle forhører sig inden næste møde d. 3. april 2019. 
14. Status på tildeling af hal -og gymnastiksalstimer til sæsonen 19/20: JL har søgt. 
15. Dato for evt. arbejdsdag på tennisbanen samt klubhuset: Foreløbig arbejdsdag d. 6/4 19 

hvor Danny deltager for at hjælpe med tennisbanen. 
16. To do fra sidst: Alle punkter effektueret. 
17. Eventuelt:  

 Hjertestarter (indsamling til hjerteforening 28/4 19, kan man stille 15 indsamlere 
der vil indstille Gjern giver hjerteforeningen en hjertestarter). BK forsøger at få et 
samarbejde i gang med spejderne, GIF vil gerne bidrage med 1/3 del af finansiering 
af driften på ca 800 kr/år) såfremt Borgerforeningen og Spejderne ønsker at være 
med i finansieringen. 

 Mailregler: Hvis der i emnefelt står INFO behøver der ingen svar. Hvis der står SU 
skal mailen besvares. Hvis der er 4 der svarer kan der træffes en afgørelse ud fra 
det. 

 Frivilligmappen: Den var i analog, men risiko for uddatering, mapper der forsvinder 
osv.  
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 Mailstrøm fra fodbold skal rettes mod separat foldboldsmail som BK opretter. 
 

 
Næste deadline Stafetten: 8. maj, 5. aug, 7. nov. 2019. 
Årets mødekalender, inkl. dato for frivillig fest og generalforsamling 2019-20: Mødekalender: 3 /4, 
1/5 19, 5/6 19, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 19 (julefrokost). Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19.30 
med mindre andet er aftalt.  
Generalforsamling: 19/2 20 


