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Tilstedeværende: 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 10/10 18: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: 

• Formand syg 
3. Nyt  fra  kassereren:  

• Vintersæson i gang: Bestyrelsen har diskuteret forskellige muligheder for hvis 
ansvar det er at inddrive spillelister. I første omgang er det trænerne der får 
opgaven, idet der pt er meget positiv kommunikation mellem trænerne/udvalgene.  

• GIF ønsker NJ´s deltagelse i d. 6/2 2019 m. gennemgang af regnskab og budget.  
4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   

Fodbold: 

• D.d. bliver der holdt fodboldsudvalgsmøde. 
• Der er opfordret fra GK om at få børneattester og godtgørelseslister bragt i orden. 

MTB:  
• Vinterhi.  
• Mht mtb-hold´s opstart på DGIs intiatitiv har fået grønt lys fra lokale mtb-kræfter. 

Gymnastik: 
• Der er styr på betalinger.  
• Der afventes lister med træner-tøj´s størrelser (som der bliver bevilliget hvert 2. år). 

Volleyball 

• Ejvind har lavet liste og sender til CES. 
• Linda har også været på sagen mht spillelister. 

Tennis:  
•  Vinterhi  

Badminton: 
• Forespørgsel: Vil gerne være medlem af Badminton Danmark (turnering, udvikling). 

Det koster 1250 i grundkontingent. Det er uklart for bestyrelsen hvad det er man 
betaler for… CES laver en opfølgende samtale.  

Aktivitetsudvalg  (herunder  Skt  Hans /Borgerforening  mm): 
• Late Night: 412 besøgene børn og dermed et lille overskud. Udfordringer med 

reklamering på skolerne i nabobyerne. Udskiftning i udvalget. GIF ikke bekendt med 
evalueringsmøder, desværre for konceptet er mega godt og kunne evt forbedres 
med små ændringer. 

• Skt.hansfest: Der ar været evalueret. Bestyrelsen var ikke repræsenteret, selvom vi 
var inviteret.  

GKIC:   
• Intet nyt. 

Motion: 

 

Referat for bestyrelsesmøde – onsdag den 7. nov. 2018 
 kl. 19.30 til 22.00 Mølhaugevej 10 
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• Intet nyt. 
Sponsor: 

• Intet nyt 
Idræt i dagtimerne: 

• Intet nyt 
  

5. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger:  
• Diskuteret under ”Nyt far kasser” 

 
6. Status  på  to-do  fra  sidste  møde:   

• Alle punkter håndteret… 
 

7. Børneattester: 
• Drøftet. Der er rykket på de forskellige udvalg. 

 
8. Kommende indesæson (status på holdoprettelse, udsendelse af information på fb):  

• Alle hold er i gang. Hold der er for små er lukket ned. 
9. Byggeri/fundraising: 

• Intet nyt. 
10. Kandidat til Ørstedprisen: 

• Sagen er drøftet.  
11. Annonce ang. generalforsamling i Kjellerup Tidende 

• SEB laver en annonce til Kjellerup Tidende. 
12. Julefrokost 

• SEB: Booker kroen d. 12/12 og får inviteret resten af bestyrelsens ydere periferi. 
 
 
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 d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Generalforsamling: ons d. 20 feb. 2019 


