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Tilstedeværende: Kim Bonde (KBM), Rasmus Hansen (RH), Berit Kvist (BK), Charlotte Ebbesen (CE), 
Camilla Harkjær (CH) og Signe Elkjær Bach (SEB) Niels Jørn Jeppesen (NJ) (kun til stede ved punkt 3, 
der blev drøftet først).  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/8 19: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden: Indtjening på lotterisedler drøftet. Årets frivillig fra DBU-mail er videresendt. 

Der er lidt udfordringer med opsætning af skilt ved Sportsvej. 
3. Nyt fra kassereren: Mange indbetalinger for denne vintersæson. Ny sponsor (Sydbank), alle i 

bestyrelsen sender kopi af sygesikring og kørekort/pas til Niels Jørn. Regning modtaget for tag over 
gril. Gymnastiktrænere har været dygtige til at søge børneattester.  

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   
MTB: JL ikke til stede. 
IID: Tilgang på Brigehold. Bordtennis er opstartet, de bruger efter aftale med bestyrelsen 
mobilepay. Linedance er startet. Vandreture begynder officielt d. 5/9. Petanque skal igen mindes 
om at de hjertens gerne må bruge klubhuset, MEN de skal give besked først så det ikke kolliderer 
med andre arrangementer. Interne udvalg må bruge klubhuset gratis, men det skal meldes ind til 
KMB/Marie Bay. BK underretter Poul. 
Fodbold: Der er mulighed for haltider, hvis fodboldfitness vil træne inde. Der er forespørgsel om 
bænk ved boldskur, hvilket bestyrelsen godkender. Fodboldtrænerne mødes og laver haltider. RH 
har mulighed for at hente en ekstra træner ind. SEB har sendt kontakt pr sms. 
Gymnastik: Ønskeliste: Musikken i gym.sal er dårlig. De vil gerne have en soundbox. Bestyrelsen er 
positive og vil gerne høre nogle tilbud. Gym. Vil gerne have en multitræner (stor skumgummipude), 
bestyrelsen er positive, men vil gerne lige høre hvad soundboxen koster. Desuden ønske om en 
tunnel til de små og en rebstige. 
Volleyball: Kidsvolley må holde 3 gratis prøvetræninger, mod at de ikke holder gratis afslutning.  
Tennis: Sæsonnen er stadig i gang. Alle kontingenter er betalt.  
Badminton:  Aleta fortsætter succesen. Forespørgsel om GIF havde lyst til at arrangere et stort 
stævne. Det er der ikke umiddelbart opbakning til hverken fra træner eller bestyrelse. 
Aktivitetsudvalg (herunder Skt. Hans/Borgerforening mm):  Drøftet.  
GKIC: Der kommer snart en ny halbestyrer. GIF skal huske en lille erkendtlighed.  
Motion:  Intet nyt, ud over at tider på hjemmesiden skal rettes. 
Sponsor: Ny sponsor Minientreprenør har afviklet til Ans-Iller Kloak, der har overtaget sponsoratet. 
Mountainbike: JL ikke til stede. 
Floorball: Sæson startet, på sigt skal der købes nye mål, hvis der er tilgang. 
Info/webmaster: Drøftet. 
Klubhus: Arbejdsweekend skydes til Januar, hvor køkkenet skiftes. Klubhuset bookes i jan/feb. 
Halvtaget over grill skal måske på sigt udvikles lidt med nogle læsider. 
  

5. Status på to-do fra sidste møde:  Næsten alle punkter effektueres. 
6. Kommende indesæson (status på holdoprettelse, udsendelse af information på fb): Alt er oprettet 

og der er reklameret. 

7. Frivilliglisten: Skal opdateres. SEB sender den nyeste version til bestyrelsen. 
8. Sportmaster: Drøftes d. 6/11 19. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 4. sep 2019 
 kl. 19.00 i Klubhuset 
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9. Pligter til hvert idrætshold: Der er forslag om, at hvert hold i GIF får en opgave, som de skal 
løse (fx i form af at de skal stille med hjælp til late night, kørsel, kagebagning, 
fodboldafslutning, arbejdsweekend).  

10. Evt: Budget til køkken til næste gang. 
11. Næste møde d. 2/10 er kl. 20.00. 
 

Næste deadline Stafetten: 7. nov. 2019. 
 
Årets mødekalender og generalforsamling 2019-20:  

• Mødekalender: 2/10, 6/11, 4/12 19 (julefrokost), 8/1 20, 5/2 20. Alle møder afholdes i 
klubhuset kl. 19.00 i sommertid og kl. 20 i vintertid med mindre andet er aftalt. 

• Generalforsamling: 19/2 20. 
 

 


