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Tilstedeværende: Danny Haarup (DH), Alexander Sandorf (AS), Charlotte S. Ebbesen (CSE), Gitte 
Kaalund (GK), Brian Sørensen (BS), Jane Løwe (JL) og Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12/12 18: Godkendt  

 
2. Nyt  fra  formanden: 

• DH fortæller at GIF er meldt ind i Badminton Danmark. Lars Stein Poulsen 
henvender sig til bestyrelsen om badminton, dette drøftes ved næste møde hvor 
CSE fremlægger forslag. Kommunemøde 2019 d. 16/1 19 ang. DBU: fodbold, DH ser 
om han kan få plads i kalenderen. 
 

3. Nyt  fra  kassereren:  

• Vi er rimeligt med mht kontingenter. CSE, GK og SEB har været rundt med sedler til 
forskellige hold… 

 
4. Info om nøgletal vedr. byggeri: 

• Drøftet 
 

5. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 

• MTB: Intet 

• IID: Går strålende 

• Fodbold: Intet nyt. Futsal-info videresendt. 

• Gymnastik: Bestyrelsen godkender reduktion af gym-kontingent, for folk der vil 
starte pr januar. 

• Volleyball: Der skal betales fuldt kontingent, hvis man er startet før januar 19. 

• Tennis: Intet nyt. 

• Badminton: Forespørgsel om at leje baner på timebasis (der skal dog betales til 
foreningens nummer (som stadig ikke er fremkommet)). Torben vil gerne bistå 
registrering. Timebasis sættes til 100 kr pr bane/time. Ikke udlejede baner kan lejes 
for 800 kr for resten af sæsonen eller på timebasis. 

• Aktivitetsudvalg: Intet. 

• GKIC: Intet nyt. 

• Motion: Intet nyt. 

• Sponsor: KBM bliver på posten. 
 

6. Status på to do fra sidste møde: Punkter er effektueret. 
7. Haltider 2019/2020: Skal i gang i feb. 
8. Påmindelse til udvalg ang. indhentelse af børneattester for udesæson: Skal i gang i feb. 
9. Stafetten dead-line 6/2 19. Bestyrelsens indlæg. SEB laver et indlæg… 

 

Referat til bestyrelsesmøde – onsdag den 09. jan. 2019 
 kl. 19.00 til 21.30 Mølhaugevej 10 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

10. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling. Nye kandidater: Pr 20 feb mangler vi 
4 medlemmer inkl en formand. Disse forsøges rekrutteret via facebook da Stafettens 
udgivelse ligger for tæt op ad generalforsamlingen. SEB skriver. 

11. Praktiske ting ift. generalforsamling d. 20. februar. Annonce i Kjellerup Tidende, pokaler, 
gaver, mad. 3 pokaler ude Året Træner, Årets Frivillige, Årets Idrætsudøver: arb.opgaver 
fordelt.   

12. Der skal rykkes efter mobile-pay-nr… 
 
Næste deadline Stafetten: 6/2 19. 
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. 
Mødekalender: ons 6/2 19.  
Generalforsamling: ons d. 20. feb. 2019 


