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Afbud: Lena 

Deltagelse af Jane Schmidt grundet gennemgang af klubmodul  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. marts 2014. 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 

Intet nyt 

3. Nyt fra kassereren. 

Alt ok 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC og ’anlægsudvalg’) 

Se punkt 6 

5. Indlæg af Simon fra Klubmodul. 

Gennemgang af klubmodul med efterfølgende spørgsmål  

6. Evt. fortsættelse af ’kort nyt fra udvalgene’. 

Volley: fortsættes efter egentlig sæsonafslutning. U14 piger deltager i DM – GIF støtter op 

om dette økonomisk. Torben Mathiesen vil gerne deltage i udvalgsarbejde som kontaktperson. 

Der arbejdes på at finde endnu et medlem. 

Ungdomsfodbold: er godt i gang. Pige 7 mands hold skal muligvis på Hollandstur. Der arbejdes 

på dette. GIF vil give støtte til dette. Der er ok med trænere på alle hold. 

Sponsorudvalg: udvalget fortsætter arbejdet. 

GKIC: pt. Intet nyt. Møde om 14 dage. 

Aktivitetsudvalg: mangler hjælp til at finde et eller to nye medlemmer. 

Idræt i dagtimerne: sæson er slut for linedance, petanque og bridge. De tre bridgehold 

afviklede en samlet afslutningsturnering med deltagelse af 40 spillere. For petanque 

fortsættes spillet på tennisbanen i anlægget. To hold er tilmeldt DGI’s sommerturnering. Der 

spilles både ude og hjemme. Bridgespillerne deltager i turnering d. 2 onsdag i maj, juni og 

august. 

MTB: Holdstart onsdag efter påske. Endeligt ok på hjælpetrænere mangler stadig. 

Motion: intet nyt. 

Tennis: banerne skal have en kæmpe omgang. Fremtiden overvejes for afdelingen. 

Klubhus: 1 vandvarmer opsat, næste opsættes snarest. Småreparationer skal laves, håndværker 

er bestilt. 

7. Status på indekontingent 2013-2014 og udekontingent 2014.  

Gennemgået. 

8. Godkendelse af årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og 

generalforsamling 2015. 

Godkendt. Fællesudvalgsmøde afholdes evt. Som introduktion til Klubmodul i august. 

9. Opgave- og ansvarsfordeling ift. vedligeholdelse af forenings-, udvalgs- og personoplysninger på 

www.gjern-if.dk 

Se to do listen. 

10. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer til sæsonen 2014-2015. 

Vi afventer. 

11. (Er der behov for) Den årlige arbejdsdag i klubhuset? 

 

Referat af bestyrelsesmøde – den 9. april 2014 
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Hjørnet med det gamle skur bag klubhuset skal ryddes.  

12. ’Nødråb’ fra aktivitetsudvalget. 

Se punkt 6. 

13. Stafetten. Udsendelse af deadline til udvalgsformænd. Bestyrelsens indlæg? 

Der laves en teaser vedr. klubmodul 

14. Status på indhentning af børneattester iht. forretningsordenen. 

1 enkelt mangler, men ellers ok. 

15. Tidspunkter for konfirmationer i Gjern Kirke, Søhøjlandets Valgmenighed og Oase Kirken. 

Gaver til konfirmander. 

Konfirmationer d. 16, 19 og 29/5 samt TBA. 

Gaveindkøb er aftalt. 

16. Evt. 

Forsikring gennemgået. Penge sparet. 
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