
                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

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

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16/6 18: Godkendt  
2. Nyt  fra  formanden: 

 

 Kortvarig sygemelding: Nu tilbage på posten.  

 Svømning: 
 
From: Mirjam Søndberg-Madsen <mirjammadsen@gmail.com> 
Date: Thu, Jun 7, 2018, 11:51 
Subject: Er svømning en mulighed?  
To: klubhus@gjern-if.dk <klubhus@gjern-if.dk> 
 
 
Hej Kim 
 
Vi er en flok på ca. 20 mennesker som vil høre om GIF har mulighed for at starte et svømmehold 
op på feriecentret en el. to morgener.  
 
Kl. 7-9. 
 
Vi ønsker os fri svømning og en livredder.  
 
Tirsdag og torsdag er det vi er vant til.  
 
Grunden til vi spørger er at feriecentret lukker morgen svømme muligheden om to uger.  
 
Venligst fra Mirjam  
26274377  
CSE: kontakter landal for at høre om muligheden morgenåbent 
 

 Boden: Marginalt overskud (jan-jun). Bestyrelsen er glædeligt overrasket.  

 Indvielse af klubhus: Lør. d. 13/10 18. Pølser, vand, øl og slikposer til børn. Borgmester, 
bygmestre, samt sponsorer.  

 
 

3. Nyt  fra  kassereren: Ingen holdning til stigning, udmærket tilfreds med flowet af indbetalinger for 
kontingent.   

 
4. Kort  nyt  fra  udvalgene  (inkl.  GKIC)   

MTB: Starter op. Der har været tale om at gøre kontingentet billigere for halve sæsonner. 
Bestyrelsen er enige om en reduktion på 50% kontingent for nye deltagere.  
IID:  Poul har en sæsonplan. Sendt videre til Berit. Poul ønsker sig annonce i Kjellerup Tidende og 
får bestyrelsens opbakning. SEB sender annonce til Kjellerup Tidende. Poul har allerede sendt 
annoncen til Stafetten. 
Fodbold: Gitte arbejder med fodboldudvalg mht planlægning af indefodbold ultimo sep. Gitte står 
for indesæson-opslag. 

   

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 16. aug 2018 
 kl. 19.30 til 22.00 Mølhaugevej 10 
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Gymnastik:  Har lavet nyt program, Berit har lagt det op hjemmesiden. Der er kommet nye hold. 
Girl power (alsidig motion/socialisering), De seje mænd og Lis, Step for begyndere, Pilates. 
Trampolinindkøb sat på stand by pga pladsmangel/brandmyndigheder. 
Volleyball: Intet nyt.  
Tennis: Startet i dag, de (tennistrænere,  4 petanguespillere, Danny og Kim) har fået nye nøgler pga 
låseskifte. Banen er fast og i orden. 

 
Badminton:  Ingen hjælpetrænere (aldersgrænse er 10 år). CES forhører sig om der er ønske om 
hjælpetrænere. 
Aktivitetsudvalg  (herunder  Skt  Hans /Borgerforening  mm): Møde i næste uge, hvor de gør op. 
Det ville være oplagt for GIF at være repræsenteret ved mødet. Kim melder sig hvis vi bliver 
inviteret. Pt tror vi det er d. 28/8.      

 
GKIC:  Økonomien ser fornuftig ud. Ønsker sig fotos fra GIF som ikke konflikter med 
persondataforordning  til Idrætsrådet. Eftersom fotos skal komme hurtigt er den bedste løsning 
billeder fra hjemmesiden. 
Motion: Intet nyt.    
Sponsor: Intet nyt. 
  

5. Status  på  kontingentopkrævninger  og  indbetalinger: Intet nyt. 
 

6. Status  på  to-do  fra  sidste  møde: Stort set alle punkter effektueret. Punkt 4 og punkt 10 
effektueres snarest.   
 

7. Sportmaster  - herunder  status  på  ny  klubdragt: Intet nyt. 
 

8. Reminder til udvalg om børneattester til kommende vintersæson: Gymnastik og volley har sendt. 
Aleta samt evt medhjælper mangler.   
 

9. Kommende indesæson (status på holdoprettelse, udsendelse af information på fb): Det går godt .   
 

10. Byggeri/fundraising: Status er at Gjern El er ikke færdig ej heller sendt regning. Inden åbent hus d. 
13/10 skal der sættes lister op, pletmaling, finish, trappetrin, oprydning, fliser ved bænke osv. Der 
skal inviteres til arbejdsdag: 15/16 sep.  

 
11. Evt: Forretningsorden læses inden næste møde og revideres inden ons. d. 12/9 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 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.  
Generalforsamling: ons d. 20 feb 19. 
 


