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Tilstedeværende: Kim Bonde (KM), Jane Løwe (JL), Niels Jørn Jeppesen (NJ)  (kun til stede ved 
punkt 3, der blev drøftet først), Rasmus Hansen (RH), Berit Kvist (BK), Charlotte Ebbesen (CE), 
Camilla Harkjær (CH) og Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1/5 19: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: Enkelte mail er blevet videresendt.  
3. Nyt  fra  kassereren: Sponsorater er kommet ind som håbet (der mangler få indbetalinger), 

samt medlemstilskud fra Silkeborg Kommune. Evt. ny sponsor på banen og gammel 
sponsoraftale afbrudt. Desuden et ekstra mobilepay nummer så der er mulighed for at 
adskille indbetalinger ved særlige lejligheder.   

4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   

a. Fodbold (ungdom og senior): RH (JL som hjælper): Evt opstart af et nyt serie 6 
spillere efter sommerferien (med lån fra Old Boys, lån af spillere kræver 1 
kontingent, spiller man fast på begge hold betaler man 1½ kontingent). Morten 
Illum er interesseret i et fodboldsamarbejde med Fårvang. Historisk set har det 
givet nogle udfordringer og havde u9-holdet været meget lille ville bestyrelsen 
gerne bakke forslaget op. Men som holdets størrelse er nu vurderer bestyrelsen at 
holdet er bedre tjent med en ekstra træner. 

b. Gymnastik: Udsigt til nyt indehold. Zoneterapi for børn/forældre i dagtimerne 
træner er fundet. Gym-udvalg mødes i u33. Ønsker sig stadig en multitræner  

c. Badminton: Intet 
d. Volleyball: Intet 
e. Motion: CS har talt m Bjarne, der har talt med Racing Denmark. De vil ikke hjælpe 

med Gjern Bakkerløbet, men de vil gerne overtage det. Lodsejere vil ikke være med 
hvis det er Racing Denmark, der skal lave løbet. Pt. er løbet dødt. 

f. Idræt i Dagtimerne: Intet 
g. Tennis: Nye nøgler, reklamer fra Berit/Rasmus er uddelt. Kontingenter er 

mangelfulde. 
h. Mountainbike: Meget lille hold. Pt lader vi holdet kører. 
i. Aktivitetsudvalg: Intet 
j. Klubhus: Kæde til baner i anlægget opsat, grill opsat (den ene virker, anden virker 

snart). Gjern Tømmeren sponsorerer et halvtag over grillen over sommeren. De 6 
vinduer mod banen bør skiftes, samt efterisolere væg mod banerne. Udlejning af 
klubhus går godt. Pt er klubmodul under om rokering, hvilket gør det svært at leje 
på hjemmeside. 

k. Materiale: KB har hængt skilt op på den gamle Spar. Old and Very Old boys har fået 
nyt tøj. 

l. Info/ webmaster: Hjemmesiden er lavet lidt om og er stadig under udarbejdelse. 
m. Kontakt til klubmodul: Se ovenstående. 
n. Basket: Casper 2 overvejer baskettrænerrolle 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – tirsdag d. 4. juni 2019 
 kl. 19.00 til 22.30 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

o. Floorball: Der er en træner og der ønskes et voksenhold. 3000 for startpakke til 12 
personer.  

5. Nyt fra sponsor: Alle skilte er bestilt så bande-reklamer kan bestilles. 
6. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger: Alle har fået chancen for at få 

indbetalt.  
7. Status  på  to-do  fra  sidste  møde:  Alle punkter håndteret. 
8. Reminder til udvalg om børneattester til kommende vintersæson: Tjek  
9. Tilmelding frivilligfest: Pt 37 tilmeldte frivillige og sponsorer er inviteret. 
10. Kontingentsatser næste sæson: Samme satser som sidste år. 
11. Dead line stafetten (D. 5. Aug): SEB informerer når vi kommer nærmere. 
12. Kommende indesæson forberedes (herunder ønsker til haltider): Drøftet. 
13. Klubhus/byggeri: Efter fodboldsæsonen slutter. 
14. Evt: CS efterspurgt Helga om et møde med Skt. Hansudvalget for at få nedskrevet 

en fordelingsnøglen for evt over-/underskud af Skt. Hansfest. 
15. Overskydende tøj: Doneres evt til Liberia projektet.    

 
 

 Næste deadline Stafetten: 5. aug, 7. nov. 2019. 

 Årets mødekalender og generalforsamling 2019-20:  
o Mødekalender: 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 19 (julefrokost), 8/1 20, 5/2 20. Alle 

møder afholdes i klubhuset kl. 19.00 i sommertid og kl. 20 i vintertid med mindre 
andet er aftalt. 

o Generalforsamling: 19/2 20. 


