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Afbud: Lena 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2014.  

Godkendt 

2. Nyt fra formanden.  

Intet nyt 

3. Nyt fra kassereren. 

Kontingenter på vej ud i nogle sportsgrene. Alt ok.  

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC).  

Gymnastik: vintersæson planlagt. Trænerposter er besat. 

Volley: Udvalgsmøde d. 12/8. Referat på vej. Idé om mere klubliv. Evt. i klublokalet. 

Der er ok på at benytte klubbens ting – poolbord, bordfodbold osv. Torben Mathiesen 
tager kontakt til AnneMette I SFO. 

Fodbold: tanker om samarbejde med anden klub for at kunne stille hold. Bestyrelsen er 
positive overfor dette.  

Badminton: Trænersituation er uafklaret. Der arbejdes på sagen. Hjælpetræner er på 

plads. 

MTB: er startet idag i silende regn. Ok fremmøde. 

Motion: Er i fuld gang med planlægningen til Dayz løbet. Nye beachflag er indkøbt. Er 

superflotte. Sponsorgaver og præmier er modtaget. 

GKIC: intet nyt. Møde er flyttet til d. 20/8 

5. Kl. 20.00: Anne Mette Rasmussen fra SFO’en har indlæg om ideer ang. samarbejde mellem 

GIF og SFO.  

Forslag til samarbejde er præsenteret. Både klub og GIF er positive og der arbejdes 
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videre med forskellige idéer. Aftale om kontakt når hver part har talt med sit bagland. 

Der er drøftelser igang om samarbejde på en enkelt aften om ugen. Evt. omkring noget 
mix hold med forskellige sportsgrene – en slags “fri leg” i klub regi. 

6. Evt. forsættelse af kort nyt fra udvalgene.  

Se punkt 4 

7. Status på kontingentopkrævninger og –indbetalinger.  

Gennemgået. Jens kontakter de der fortsat skylder. 

8. Status på Klubmodul; indkaldelse til intro-møde mv.  

Det kører. Pt. afventer vi klubmodul på betalingsdel og web. Hold er tastet og Berit er 
så langt som det pt. er muligt. 

9. Status på GIF-folder/pjece om den kommende vintersæson og uddeling af samme.  

Uddeles denne weekend. Der skal laves indstik med kort intro til klubmodul HASTER! 

10. Status tennisbane.  

Banen er lavet i stand og er rigtig god. Der er folk der spiller og de er tilfredse med 
banens beskaffenhed. Der er lavet automatisk vanding hver aften kl. 22.00.  

11. Status manglende el i klubhuset.  

Pumpe var defekt og skyld i manglende el. Den er fikset og alt er ok. 

12. Evt.  

Arbejdsdag i klubhuset flyttes til d. 20/9, kl. 10.00 
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