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Tilstedeværende: 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 18/8 18: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: 

 

• Formand syg, JL overlevere info. 

• Gjern Bakker løbet (Landal vil ikke lave kaffe, Ejvind spg Torben om han vil lave 
kaffe til løbet. Gjern IF sponsorer kaffen).   

• Indvielse af klubhus flyttes fra lør. d. 13/10 18: Ny dato skal findes og bliver 
sandsynligvis ifm fodboldopstart. Det tages der stilling til 2019 når vi kender 
fodboldopstartsdato. 

• Arbejdsdag på søndag: Sættes lister op, pletmales, ordnes trappetrin, lægge fliser 
under bænke. GK får en liste af Kim Bonde (KB). 

3. Nyt  fra  kassereren:  

• NJ taler med KB om antal og placering af kameraer udenfor klubhuset 

• Mobilepay er sendt til oprettelse. Det koster 75 øre pr transaktion.  

• Vinterkontingent: 80.000 er pt kommet ind.  

• Bestyrelsen opfordres af revisor til at få prioriteret projekter i klubhuset og få sat 
tidsramme på. Pt er der 100.000 kr. at gøre godt for.  

• HJVK støtteforening har doneret 20.000 kr.  
 

 
4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   

MTB: Kontingent er ændret til halv-sæson. 
IID: Annonce er sat i Kjellerup Tidende (2 gange for 1 pris pga mangelfuld omdeling 1. gang)).  
Fodbold:  

• Fodboldudvalgsmøde d. 29/8 (Simon og John er trådt ud af udvalgt). Nu er der Niels Olin, 
Bo, Ivan, Berit (administrator) og Martin.   

• Planlægning af indesæson: Haltider fra Berit er givet til Ivan, han prøver at få puslespillet til 
at gå op.  

• Hvis fodbold-cafe bliver genopstartet, må man kun deltage, hvis man har betalt kontingent 
på et af fodboldholdene. 

• Tors. D. 11/10 bliver der holdt indendørstrænermøde (Martin indkalder). På trænermøde 
deltager GK, som vil forsøge at indhente så mange info som muligt.  

• Forældreudvalget står for fodboldafslutning fre. d. 12/10 og fodboldudvalget står for 
indkøb af pokaler.  

   
Gymnastik:   

• Lidt færre deltagere end vanligt. Der har været en brist i udsendelse af infomails til 
potentielle kunder. Mails er nu gensendt. Over 100 tilmeldinger inden sæsonstart. 

• Stærke mænd og Lis: Holdet er i gang. Pt 8 mænd tilmeldt. 

• Gymnastik har nogle ønsker om nogle redskaber til samlet 5000 kr.  Godkendt i bestyrelsen. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 12. sep 2018 
 kl. 19.30 til 22.00 Klubhuset 
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• 4 instruktører på kursus til sep. 510/pers. Godkendt i bestyrelsen. 
 

Volleyball:  

• Ejvind er muligvis interesseret i at lave et opslag på Spars skærm. Han sender til Charlotte, der 
videresender til Brian.  

• Linda har fået Rasmus Vingaard Hansen som hjælpetræner, han skal muligvis på trænerkursus.   
Tennis:  

• Afslutning d. 26/9.   

• Der skal flere søm i stregerne. DH er på sagen. 
 

Badminton: 

• 25 tilmeldte.  

• Aleta vil gerne høre lidt om muligheden for stævnetilmelding. Det koster 110 kr pr barn. 

• Aleta har et ønske om at hyre en DGI træner ind til 2x4 timer fordelt over sæsonen (250 
kr/time).   

• Bestyrelsen er enige om at Aleta må vælge om hun helst vil have en DGI træner eller et 
stævne pr barn. 
 

Aktivitetsudvalg (herunder  Skt.  Hans /Borgerforening  mm): Opgørelsesmøde er udsat. Så intet nyt 
pt. 

 
GKIC:  Bestyrelsen oplever at informationsstrømmen fra GKIC (Ejvind) er mangelfuld. Danny 
kontakter Ejvind for at fremme fremtidig kommunikation med GKIC. 
Motion: Drøftet.   
Sponsor: Drøftet. 
  

5. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger: Drøftet 
 

6. Status  på  to-do  fra  sidste  møde:  Gennemgået. 
 

7. Klubhus:  

• Fordeling af arb.opgaver på arb.dag som kun er søndag d. 16/9 18 kl. 10-13: GK kontakter 
Kim for at høre om der er en mere detaljeret liste over opgaver ude over . 

• Fremtidige opgaver: etablering af nyt køkken, udendørs grilområde, forlængelse af 
omfangsdræn og renovering af gammel kældertrappe. 

 
8. Reminder til udvalg om børneattester til kommende vintersæson: Alle er informeret, der arbejdes 

på sagen. 
 

9. Kommende indesæson (status på holdoprettelse, udsendelse af information på fb): Drøftet 
tidligere. 
 

10. Sankt hans ugen (opsamlingsmødet): Møde udsat. 
 

11. Byggeri/fundraising: Drøftet. 

 
12. Bestyrelsens fremtid: SEB, JL og CSE fortsætter efter generalforsamling i feb. 19. AJ gør 

ikke. Resten (GK, KB og DH) er på valg beslutter sig inden næste bestyrelsesmøde d. 10/10. 
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13. Revidering af forretningsordenen (aftalt d. 11/4 18): 
 

• Drøftet. SEB laver en revideret udgave og rundsender til bestyrelsen. 
 

14. Evt: Træner-mappe skal opdateres. Fremover går vi fra den analoge model og over til en 
digital, således at der kun er en version tilgængelig, der skal opdateres. SEB laver efter 
bedste evne en version af trænermappe og sender ud til resten af bestyrelsen.  
 

15. Bio-billetter til unge under 18 (i stedet for frivilligfesten) skulle være overrakt i juni. JL har 
ventet på en opdateret trænerliste fra fodbold. 

 

 

Næste deadline Stafetten: 12/11 18. 
Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivilligfest 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. 10/10 18, ons 14/11 18, fre d. 7/12 18, ons d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Generalforsamling: ons d. 20 feb. 2019 


