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

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12/09 18: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: 

• DGI tilbyder hjælp til at opstarte et ”Rigtige mænd” MTBhold. SEB spørger Søren 
Pedersen om de har gang i noget. 

3. Bestyrelsens fremtid: Signe, Jane og Charlotte fortsætter. Sander gør ikke. Resten er på 
valg:  

• Vi kommer til at mangle 2 og aller højst 4. Det skal i stafetten SEB.   
4. Nyt  fra  kassereren:  

• NJ og Kim drøfter fremtidig formidling af regnskabet i GIF. 
5. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   

Fodbold: 

• Trænermøde i morgen (Martin, Ivan, Niels, Bo, Berit)…  Børneattester/godtgørelse. 
Oversigt over trænere under 18. Oplæg af haltidernes fordeling. 

•  
MTB:  

• Intet nyt. 
 
Gymnastik: 

• Intet nyt. 

• Stepholdet er pt 8 stk. Bestyrelsen godkender forsættelsen. 

• Spilopholdet lukkes ned. 
 
Volleyball 

• Intet nyt. 
Tennis:  

• Afslutning d. 26/9. Faktura betalt for sent fra HP Tennis (da den blev sendt for sent). 
Videresendt til NJ.   

Badminton: 

• Forespørgsel om åbning af endnu en bane. Denne bane er nu åbnet. 
Aktivitetsudvalg  (herunder  Skt  Hans /Borgerforening  mm): 

• Med på ideen om alternativ gave til frivillige GIF. 

• Stadig ingen opfølgningsmøde fra sommerens fest.  
GKIC:   

• Intet nyt. Danny har ikke talt med Ejvind ang. kommunikation ml. GKIC og GIF. 
Motion: 

• Gjern Bakker Løbet: Forvirring på hjemmeruten. 
Sponsor: 
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• Omrokering i bemanding på beding. Bestyrelsen bakker op om at få friske kræfter 
ind. 

  
6. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger:  

• Drøftet 
 

7. Status  på  to-do  fra  sidste  møde:   

• Alle punkter håndteret. 
8. Børneattester: 

• Er med på trænermøde i morgen. 
9. Kommende indesæson (status på holdoprettelse, udsendelse af information på fb):  

• Er med på trænermøde i morgen. 
 

10. Byggeri/fundraising: 

• Omfangsdræn prioriteres op. Samt gelænder til trappeskakt. 
 

11. Opbakning til arbejdsdag i GIF: 

• Der skal være start og slut tidspunkt. Der skal specificeres  arbejdsopgaver der evt 
er målrettet nogle af holdene. 

 
12. Træner-mappe: læs og kommenter…  

• Drøftet, ændringer er noteret. 
 

13. Stafetten dead-line 12/11 18: Bestyrelsens indlæg og udsendelse af dato for deadline til 
afdelingerne 

• SEB indsender til Stafetten fra Bestyrelsen. 
14. Forretningsorden: Den er revideret og godkendt, hvad skal den så? 

• Ind på arkivet. SEB sender til Berit. 
15. Evt: 

• De to næste mødedatoer er ændret og fastsat…. 
 

 
 
 
Næste deadline Stafetten: 12/11 18. 
Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19.30 med mindre andet er aftalt. Kim sørger 
for slik til møder med mindre andet er aftalt.  
Mødekalender: ons 7/11 18, ons. d. 12/12 18, ons d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Generalforsamling: ons d. 20 feb. 2019. 


