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Tilstedeværende: Berit Kvist (BK), Jane Løwe (JL), Charlotte Spendrup Ebbesen (CSE), 
Rasmus Hansen (RH), Camilla Harkjær (CH), Nils Jørgen (tilstede fra 21.30-22.00) og 
Signe Elkjær Bach (SEB).  

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13/3 19: Godkendt.  
2. Nyt fra formanden: Ikke tilstedeværende. 
3. Nyt fra kasseren: Godtgørelse diskuteret. Opkrævninger til udendørstilmeldinger. Late 

night gav overskud. Mobile pay fungerer godt, men kan IKKE bruges til at betale kontingent 
med. Regning på forlængelse af dræn afregnet. 

4. Kort nyt fra udvalgene:  

a. Fodbold (ungdom og senior): RH (JL som hjælper) BK har fået regning for noget 
turneringsgebyr, der videresendes til NJ. Flot opfølgning fra Senior herrer der har 
leveret ALT forespurgt info samt betalt kontingent. JL henter lyserøde overtræk til 
lørdag. Indtil videre afventer vi gym.afslutning for at se om der kommer flere på 
Bo´s fodboldhold. 

b. Gymnastik: CH Strålende sæson. Plint i bud blev ikke til noget. Næste ønskes en 
multitræner-redskab. Gym.opvisning på søndag hvor de fleste hold er 
repræsenteret. 

c. Badminton: CS Aleta vil gerne have et begynderstævne i d. 2-3 nov. DGI står for det 
praktiske. Klub booke hal, hjælpe med opstilling, dommerbord, oprydning. Time-
leje for badminton bane er kørt i stilling. 

d. Volleyball: CS de to sidste tirsdage i April er der åben træning.  
e. Sponsor: KB – udsat 
f. Motion: CS Løbeklub genopstået man kl. 1930 og ons. kl. 17.  
g. Idræt i Dagtimerne: BK de holder afsluttende udvalgsmøde om kommende sæson. 

Instruktør i gym. fortsætter. 
h. Tennis: RH – Arbejdsdag lør. d. 6/4 19. Der er ikke fundet en tennisbane-passer. Der 

mangler træner. 
i. Mountainbike: JL Opstart om torsdagen, der skal findes en assisterende træner. 
j. Aktivitetsudvalg: JL Late night 300 deltagende på den tidlige og 200 på den sene. 

Kæmpe succes. Evt forsalg af billetter for at undgå problemer med for mange 
deltagere. Evt ingen overlap mellem tidlig og sen. Skt.hansfesten er ved at blive 
stykket sammen.  

k. Klubhus: KB – er i gang med at tømme kælder. Flot arbejde. 
l. Materiale: JL har bestilt lidt til fodbold og badminton. 
m. Info/ webmaster: BK Der er oprettet de hold hvor der er leveret informationer. 
n. Kontakt til klubmodul: BK er i kontakt ang. tennis. 
o. GKIC: Der skal findes en ny halbestyrer. Stilling slåes op 1. juni. 
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5. Forretningsordenen vurderes: Håndteres  
6. Strukturopbygningen vurderes: Flyttes til november og skal der rettes skal det på 

dagsorden til næste generalforsamling. 
7. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer til sæsonen 2019-2020: JL beretter at vi har 

fået det vi har bedt om indtil videre.   
8. Konfirmation: (GIF giver gave og kort til konfirmander fra 8883 og betalende kontingenter 

udefra. Jane får en liste fra Oasekirken): Lars i Skannerup trykker kort.  
9. Børneattester: Er netop søgt. Hvis der kommer en mtb eller en tennistræner, skal der 

søges.  
10. Stafetten: Deadline 8/5 maj. SEB indsender et skriv inden deadline.  
11. Den årlige arbejdsdag i klubhuset: 
12. Opdateringer af liste over GIF frivillige: Alle sender deres lister til SEB der opdaterer i 

dropbox. 
13. To do listen: Alle punkter effektueret. 
14. Evt…  

a. Bankskifte drøftet. NJ er hverken for eller imod. 
b. Nedre alder for hjælpetrænere bestemmes af træneren. 

 
 

 
 

 

 

Næste deadline Stafetten: 8. maj, 5. aug, 7. nov. 2019. 
 
Årets mødekalender og generalforsamling 2019-20:  
 
Mødekalender: 1/5 19, 5/6 19, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 19 (julefrokost). Alle møder afholdes i 
klubhuset kl. 19.00 i sommertid og kl. 20 i vintertid med mindre andet er aftalt.  
 
Generalforsamling: 19/2 20 
 


