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

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13/3 18: Godkendt. Venlig påmindelse om 

at få svaret hurtigst muligt .  
2. Fællesmøde: Udvalgsrepræsentanterne forhører sig hos udvalgsformændene om der er 

behov/ønsker for møder.  
3. Næste bestyr.møde: Vi skal have styr på hvem der er på valg i 2019 (Kim, Danny, Gitte, 

Sander (Sander udskiftede Brian Sørensen) og i 2020 (Charlotte, Jane, Signe).   
4. Evt. fra sidste møde (13/3 2018) ang om fællesmøder skal fortsætte: 

Se punkt 2.  
5. Forretningsordenen vurderes: Ingen indsigelser. 
6. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer til sæsonen 2018-2019: Jane har søgt tider 

som sidste sæson. Disse ønsker er blevet imødekommet. Berit har tilbudt at fordele 
tiderne, hvilket vi siger ja tak til. 

7. Dato for evt. arbejdsdag på tennisbanen samt klubhuset: 16/4 kl. 10 på tennisbanen.    
8. Liniemand: DH har informeret liniemand.  
9. Konfirmation: GIF giver gave og kort til konfirmander fra 8883 og betalende kontingenter 

udefra. Jane får en liste fra Oasekirken. 
10. Mtb træner skal findes: Måske Mathilde Berg var et muligt emne.  
11. Kontingent alle aktiviteter: Der er meget lav tilslutning til betaling af kontingenter. CSE 

laves en generel skrivelse ud til holdmedlemmer ang. manglende betaling. 
12. Kontingentindbetaling fodbold: Der er meget lav tilslutning til betaling af kontingenter. 

Gitte vil prøve at spille bolden op til fodboldudvalget for at få dem til at komme med en 
løsning til at betale. Der skal laves en generel skrivelse ud til holdmedlemmer ang. 
manglende betaling udarbejdet af Charlotte.    

13. Indvielse af klubhus: Lør. d. 16/6 18 ifm Sommerfest. Kim informerer Helga om ideen. 
14. Børneattester: Der er kommet 4 børneattester. Udvalgsformændene skal rykke for 

børneattester.  
15. Stafetten: Bestyrelsens indlæg og udsendelse af dato for deadline til afdelingerne. SEB 

tager kontakt til Stafetten for at høre hvornår deadline for næste stafetudgivelse. Herefter 
kontakter udvalgsrepræsentanterne udvalgsformændene for at høre om der er noget de vil 
have med. 

16. Den årlige arbejdsdag i klubhuset: Er ikke fastlagt. KMB udsteder arb.dag senere på året. 
17. Opdateringer af liste over GIF frivillige: Listen er stort set opdateret. Der er små ændringer. 
18. Evt: Hvis der er en mail der er i gang med en tråd og man får lyst til at oprette et nyt emne 

skal dette gøres i en separat mail. 
19. Evt: vi skal have revideret forretningsordenen inden næste generalforsamling. 

Revideringen udarbejdes d. 12/9 2018. 
20. Kort nyt fra udvalgene: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 11. april 2018 
 kl. 20.00 til 22.30 Sportsvej 1 
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a. Aktivitetsudvalget: Late Night: God tilslutning og med overskud. Skt.hansugen: Der 
er nogle spg. ang. klubhuset. Disse er besvaret på mødet. 

b. Volley: Har valgt at lave en åben træning for at trække flere til. 
c. Fodbold: Fodboldudvalget er blevet kontaktet af Voel IF for at høre om det er okay at kontakte 

vores U14 for lidt samspil.  
Voel luftede også ideen om at Gjern IF kunne gå med i samarbejdet mellem Sorring IF og Voel 
IF. Fodboldudvalget er nysgerrige, men det kræver en kontakt til bestyrelsen fra Voel , før der 
arbejdes videre med tanke.   

21. Nyt fra kasseren: Drøftet. Mht fornyelse af klubhus holder budgetterne pt. 
22. Nyt fra sponsor: Drøftet.  
23. E sport: LAN festerne er noget mere overkommelige. E sport vil blive meget dyr at indkøbe 

grej til.   
24. Gjern Bakker Løbet: Der har været møde med Landal ang samarbejde. Vi afventer udfald af 

møde. 
 

 
 

 

 

 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 med mindre andet er aftalt. Kim sørger for 
slik til møder med mindre andet er aftalt. Ons 16/5 18, ons d. 6/6 18, ons d. 15/8 18, ons 12/9 18, 
ons d. 10/10 18, ons 14/11 18, fre d. 7/12 18, ons d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Frivillig fest: Sommerfest 16/6 18. 
Generalforsamling: ons d. 20 feb 19. 
 


