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 Tilstedeværende: Danny Haarup (DH), Berit Kvist (BK) (forlod etablismentet efter 
overlevering i god ro og orden efter pkt. 6 i dagsordenen), 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 6/2 og generalforsamling den 20/2 2018: 

Godkendt. 
2. Hvis der skal sendes mail internt i bestyrelsen skal emnefeltet mærkes ”SU” efterfuldt af 

emne, hvis der udbedes svar (typisk til alle i bestyrelsen), eller ”INFO” efterfuldt af emne, 
hvis der blot er tale om en information der ikke skal besvares. 

3. Konstituering af bestyrelsen i henhold til vedtægter: Formand: Kim Bonde. Næstformand: 
Danny Haarup. Sekretær: Signe Elkjær Bach. 

4. Kasser: Niels Jørn Jeppesen (NJ) (Kim Bonde er kontaktperson ml NJ og bestyrelse).   
5. Fordeling af ”kontakter” til de respektive udvalg 
- Fodbold (ungdom og senior): Gitte Kaalund 
- Gymnastik: Jane Løwe 
- Badminton: Charlotte Spendrup Ebbesen  
- Volleyball: Charlotte Spendrup Ebbesen 
- Sponsor: Kim Bonde 
- Motion: Alexander Sandorf 
- Idræt i Dagtimerne: Poul Fjeldsted: Danny Haarup 
- Tennis: Danny Haarup 
- Mountainbike: Alexander Sandorf 
- Aktivitetsudvalg: Alexander Sandorf 
- Klubhus og materiale: Kim Bonde 
- Info/ webmaster: Signe Elkjær Bach 
- Kontakt til klubmodul: Berit Kvist med Jane Løwe som kontaktperson 
6. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Gjern Kultur- og Idrætscenter: Ejvind Svejstrup (med 

Charlotte som kontaktperson). 
7. Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2019: 

Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 med mindre andet er aftalt. Kim 
sørger for slik til møder med mindre andet er aftalt. Onsdag: 11/4, ons 16/5, ons d. 6/6, 
ons d. 15/8, ons 12/9, ons d. 10/10, ons 14/11, fre d. 7/12, ons d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Fællesmøde: Skal drøftes ved næste bestyr.møde om det skal fortsætte. 
Frivillig fest: Sommerfest 16/6 18. 
Generalforsamling: ons d. 20 feb. 

8. Næste bestyr.møde: Vi skal have styr på hvem der er på valg i 2019 og i 2020.  
9. Indkøbs- og materialeansvarlig + indkøbsaftale: Jane Løwe 
10. Strukturopbygningen af GIF vurderes: Strukturopbygning godkendt. Udvalg refererer til 

bestyrelsen. En evt. saunaklub kan komme ind som en underafdeling i GIF. 
11. Forretningsordenen vurderes: Vurderes ved næste GIF møde. 
12. Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer vurderes: Drøftet og godkendt 

 
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde – tirsdag den 13. marts 2018 

 kl. 20.00 til 22.30 Mølhaugevej 10 
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13. Nyt fra formanden:  

a. Kim Bonde beretter om muligheder for e sport.  
b. Kontakt fra Kim Bonde er ligeledes mærket efter regler beskrevet i pkt. 2. 
c. Skt.hansudvalg: Kim videresender relevante mail.  
d. Tennis: Bestyrelsen vil gerne honorere tennistræner med et trænerkursus til 

udvalgt person.  
14. Nyt fra kassereren 

a. Vi ligger godt i forhold til budgettet mht ombygning 
 

15. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 
Motion: Intet 
Badminton: Intet 
Tennis: Michael Weis og Caroline Sørensen melder klar til en ny sæson. Banen skal tromles 
og linierne fæstnes. Bestyrelsen og tennistræner står for rekruttering. 
Volley: Intet 
MTB: Mangler en træner over 18. 
Fodbold – ungdom: U5/6 Har træner, mangler hjælpetræner. U16: træner torsdag. Ønsker 
om flere bolde, især til de små. Samarbejde med SIF debateret.  
Fodbold – senior: Old Boys holdet er pt nedlagt. Det samme gælder Gammel Old Boys 
(Tex). Fodboldfitness for kvinder starter 3. april 2018. 
Gymnastik: Intet 
Aktivitet: Late night annonceret 
GKIC: Intet 
Idræt i dagtimerne: Intet 

16. Status på kontingentopkrævninger: NJ vurderer at betalingsniveauet er acceptabelt. Der 
spekuleres i at få sat en betalingsstand op til fodboldopstart. 

17. Opdatering af frivilliglister: Berit rundsender frivilliglisten. 
18. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer til sæsonen 2018-2019: Jane Løwe har 

søgt. Vi afventer svar. 
19. Dato for evt. arbejdsdag på tennisbanen samt klubhuset: Datoer findes på næste møde.  
20. Sportmaster: Indkøbsaftale stadig gældende. 
21. Gennemgang af to do fra sidste møde 6/2: Enkelte punkter er ikke fuldt op, da det er for 

tidligt på sæsonen. DH tager kontakt til liniemand for a få en dato.  
22. Evt.: 

a. Når der skal informeres om fællesmøde til de respektive udvalg samt oplyses om 
næste bestyrelsesmøde, præsenteres de nye udvalgsformænd.  

 
 


