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29 deltagere (der i blandt alle i siddende bestyrelse). 

1. Valg af dirigent: Jakob Abildtrup 

2. Formandens beretning: Danny Haarup 

Velkomst, præsentation af siddende bestyrelse, beretning om antal af møder samt 
beskrivelse af bestyrelsens deltagelse af diverse møder samt opbakning til diverse 
aktiviteter så som late night og borgerforening. Beskrivelse af renovering af klubhus, 
indførelse af mobile pay, samt kommende tiltag og udfordringer: indvielse af klubhus 
(som nu er sat til samme dato som fodboldopstart), evt genoprettelse af udvalgsmøder 
(fx manglende kontingentbetalinger). Kommentar: idræt om morgenen har 
vanskeligheder med indbetaling på klubmodul. (Berit Kvist og Poul Fjeldsted 
meddeler dog at de er godt tilfredse med indbetalingerne).    

3. KORTE beretninger fra diverse udvalg.  

Idræt i dagtimerne: Anne Marie Krogh: God opbakning til bridge og petanque. Pt 
ingen ønsker. Poul Fjeldsted: Gennemgår gym.hold hvor der fx har været introduceret 
ny instruktør, men stor succes. Mange glade deltagere der nyder motion og socialt 
samværd. 120 deltagere i denne sæson, der også genererer lidt omsætning i Torbens 
cafeteria. Der er ønske om at forsætte nogenlunde uforandret. Hvorfor ændre noget, 
der i forvejen er en succes, bortset fra en ambition om at øge frekvens af 
træningsmuligheder. Evt en ekstra træner kunne være et ønske i næste sæson. Dernæst 
en tak til Berit Kvist for opbakning til håndtering af klubmodul og en tak til 
bestyrelsen. 

Gymnastik: Lenas beretning oplæses af Jane Løwe: Der er utrolig stor opbakning fra 
alle. Især børnehold har været store og har nogen steder været nødt til at blive delt. Ny 
mere dynamisk struktur af hold, hvilket har været oplevet positivt. Info kommer 
primært på SoMe, hvilket fungerer godt. Voksenholdene er også blevet taget rigtigt 
godt imod og ser ud til at have opfyldt det behov, der er hos de voksne. Ungeholdene 
har også været taget godt imod, en målgruppe der historisk har været lidt sværere at 
nå.   

Badminton: Aleta: 34 deltagere i år, hvoraf de 20 er nye, hvilket har betydet at 
holdene skulle deles. Der har været begynderstævner og pointstævner.   

Fodbold: Martin Marchl 122 tilmeldte udendørs og 90 indendørs. Fodboldfitness 
fungerer bedst udenfor i foråret. Et voksenhold er lukket sfa skader. Old boys er 
rykket op og er stabile. Udfordringer på trænersiden: Simon Skals og Thomas 
Andersen har desværre valgt at stoppe. De skal begge have en kæmpe tak for deres 
indsats. Fodboldudvalget mangler nye kræfter, da de egentligt hellere vil bruge 
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energien på at træne. Udvikling: Pigefodbolden vokser. GIF har pt et velfungerende 
pigehold der muligvis kunne blive større.   

Volleyball: Linda (kidsvolley) 17 børn fra 1-4 klasse, hjælpertræner Rasmus Hansen. 
Der har været succes med prøvetræninger. De har været til stævner og er glade. 
Spilletøj er dog en kende for stort. 

Charlotte Ebbesen oplæser Ejvinds beretning: Blandet aldersmæssig og international 
gruppe, stor spredning på evner, men god stemning.  

Motion: Helle Marchl beretning: Gjern Bakker-løbet 2018 havde 240 deltagere og 363 
året før (2017). 4, 8 km plus trail på 12,5 tilbydes, sidstnævnte kunne løbes 2 gange. 
Indtryk af manglende opbakning fra Landal evt nyt opstartssted, hvad det så indebærer 
af nye udfordringer. Men tak til Gjerns opbakning. Materiale fra løb står pt ved Peter 
Sehested og må gerne flyttes, Kim Bonde vil gerne hjælpe med at finde et nyt depot.  

Tennis Danny Haarup: Michael Weis overvejer trænerindsats næste år (18 tilmeldte i 
2018). Der er indkøbt værktøj til linier. 

MTB: Alexander Sandorf oplæser Thomas Gregersen beretning: hold på 6 og Thomas 
vil gerne fortsætte og håber Mathilde Olson gerne vil fortsætte på en ny dag. Der må 
meget gerne komme flere forældre og børn med.  

Aktivitetsudvalg: Mette Olson: der er kommet nye kræfter i late night udvalget (i den 
rigtige målgruppe 455 i marts og 412 i november). Rekruttering fungerer rimeligt. 
Sankt hansudvalget: 198 deltagende til festen med et fint plus på bundlinien. Svært at 
rekruttere frivillige. Glade for telt, glade for borgerforeningers toiletvogn, men den 
skal udskiftes. Fint besøgt familiedag. Første forberedende møde til skt hans 2019 er 
afholdt.  

  GKIC: Ingen repræsentanter.  

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab: Fremlægges af Niels Jørgen på Alexander Sandorfs 
vegne: Resultater opgjort på diverse idrætsgrene samt klubhus, reklamer, sponsorindtægter, 
skt.hansfest. Samlet underskud på 272.136 kr mod et overskud på 98.394 kr 2017. Til gengæld har 
der været investeret små 400.000 kr i klubhuset (mod ca.  87500 krs investering i 2017). Når 
sponsorindtægter kommer ind er likvide midler rimelige. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er:   

Danny Haarup – modtager ikke genvalg  

Gitte Kaalund – modtager ikke genvalg  

Aleksander Sandorf – modtager ikke genvalg 
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Brian Sørensen – modtager ikke genvalg  

Forslag til bestyrelsen (Ingen andre melder sig, forslåede vælges):  

Berit Kvist  

Kim Bonde  

Camilla Harkær Hansen 

Rasmus Hansen 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

 Forslag til suppleanter (Ingen andre melder sig, suppleanter vedtages):  

1. suppleant: Gitte Nielsen   

2. Suppleant: Niels Jørgen  

7. Valg af 2 revisorer (ingen indvendinger, forslåede vedtages).  

 Poul Jørgensen – modtager genvalg  

 Bendt Sørensen – modtager genvalg  

8. Valg af revisorsuppleant (ingen indvendinger, forslåede vedtages).  

 Brian Sørensen – modtager genvalg  

9. Indkomne forslag: Ingen forslag.   

10. Eventuelt.  

 Årets pokaler: 

Årets frivillige: Aktivitetsholdet Late Night: Pokal modtages af Mette Olson. 

Årets idrætsudøver: Gymnastikholdet De Seje Mænd og Lis: Pokal modtages af Steen 
Præstgaard Andersen  

Årets leder: Thomas Andersen (Ungdomsfodbold). Tilstede. 

Årets særpris: Michael Borup for frivillig lægehjælp til Late Night (modtages af Linda Borup). 
 

 Problemer med indbetaling på klubmodul. Vejledning er svær at finde på hjemmeside. 
Trænere har et stort ansvar for at være behjælpelige med indbetalinger. Marie Bay sætter 
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vejledning samt Berits nummer øverst på hjemmesiden. Der bliver efterspurgt en 
vejledningsvideo. 


