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Afbud: Lena 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2013. 
Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 
Intet nyt 

3. Nyt fra kassereren. 
Nogle kontingenter mangler at blive sendt ud. Disse er på vej. Ellers alt ok. 2013 har været 

et fint år. 
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC). 

Fodbold: Spar Cup sætter deltager rekord. Oldboys hold må aflyses da der ellers ikke er 
tider nok over weekenden til at få afviklet alle kampe. 10 Gjern hold er tilmeldt. Afvikles 

weekenden d. 31/1 + 1+2/2. 
Volley: deltager i en del stævner. Et hold har vundet 3 ud af 3 kampe. Nogle er 

adgangsgivende til DM. 
MTB: Søren P stopper som træner, vil dog fortsat være reserve samt hjælpe med 

hjemmesiden. Otto Berg og Michael Damsgaard Petersen overtager sammen med Søren 
Jespersen.  
Motion: Godt resultat af Dayz Løbet. Næste løb i støbeskeen. Der løbes lidt med andre 
klubber.  
Tennis: intet nyt 
GKIC: intet nyt 
Gymnastik: udsat 

Idræt i dagtimerne: intet nyt 
Aktivitetsudvalget: intet nyt 

5. Status på kontingentindbetalinger. 
Oprydning af tilgodehavender er godt i gang. 

6. Fastsættelse af dato for besøg af ’Klubmodul’. 
Fastsat til 6/2 - sammen med næste bestyrelsesmøde 

7. Status på førstehjælpskursus. 
Holdet er fyldt op. 

8. Status på overførsel af penge fra ’Støtteklubben’ 

Er overført. 
9. Status på kalenderfunktion til www.gjern-if.dk (Kim/ Svend) 

Udsættes til efter besøg af Klubmodul. 
10. Reservation af træningstider i hallen og gymnastiksalen. Mail rundsendes til berørte udvalg 

med deadlines for ønsker. 
Mail rundsendes 

11. Brev til afdelinger ang. børneattester ifm. opstart af udesæson. 
Er sendt ud. 

12. Deadline for indlæg til Stafetten er den 3. februar. Bestyrelsens indlæg? 

 

Referat af bestyrelsesmøde – onsdag den 15. januar 2014 
 kl. 20.00 til 22.30 

http://www.gjern-if.dk/
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Evt. billeder + feedback vedr. førstehjælpskursus. Info om tennisopstart. 

13. Forberedelse af generalforsamling den 19. februar. Annonce i Folkebladet, ordstyrer, 
suppleanter, revisorer + revisor-suppleant. 

Ok. Se to do. 
14. Uddeling af vandrepokaler til årets frivillige, årets idrætsudøver og årets træner/instruktør. 

Nyt: Årets samarbejdspartner. 

Drøftet 
15. Status på elforbrug i klubhus. 

Udsat 
16. Evt. 
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