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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2014.  

Godkendt 

2. Nyt fra formanden.  

Intet nyt 

3. Nyt fra kassereren. 

Alt ok  

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

Sponsorudvalg: alle sponsorer fra sidste år fortsætter. Girokort udsendt. 

GKIC: forslag om samarbejde omkring spinningcykler. GIF er interesseret. Dog skal 

betingelser kendes inden endelig tilkendegivelse. Kontrakt, pris, fordeling, drift? 

GKIC vil gerne udvikle stedet. Der ses på hvad andre gør. Besøg i Voldum er planlagt.   

Der er sagt nej til udlejning af scenen. Den kan lånes, men kun i huset.  

Mangel på koldt vand i hanerne – der sættes automater op. 

Aktivitetsudvalg: dialog igang vedr. Fremtid / hænder til at hjælpe ved arrangementer. 

MTB: intet nyt 

Motion: intet nyt 

Gymnastik: er igang med planlægning af den kommende sæson, forslag om udendørs 
crossfit 

Fodbold: serie 6 – nyt tøj bestilles, old boys – girokort sendes ud 

Volleyball: nyt udvalg er lavet  de unge træner beachvolley på Dayz. 

Badminton: træner mangler, der spørges forskellige emner 

 

Referat af bestyrelsesmøde – den 11. juni 2014 
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Ungdomsfodbold: U14 Pigerne har været i Holland, det var en god tur, U14 drenge 

forsøger at få samarbejde op at stå med Fårvang. 

 

5. Gennemgang af kontingent-lister.  

Gennemgået 

6. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer.  

Ok, dog mangler vi stadig svar på fodbold. 

7. Status på projekt ’Klubmodul’.  

Berit er igang. Der tastes…. 

8. Status på projekt tennisbane og evt. dato for arbejds-/ klargøringsdag.  

Jens fremkommer med dato for arbejdsdag – en hverdagsaften. Jens indkalder. 

9. Status på emne til fællesudvalgsmøde; ADHD.  

Udsættes til augustmøde.  

10. Folder/pjece om den kommende vintersæson forberedes.  

Er sendt til gennemsyn i udvalgene. Deles ud I ugen før skolestart. 

11. Status på opdatering af liste over GIF’s frivillige. Evaluering på hvordan, hvem og hvor ofte 

 listen vedligeholdes? Tilgængelighed for foreningens udvalgsmedlemmer, træner mv.  

ok 

12. Status på tilmeldinger til frivillig fest.  

Kommer løbende. Ser godt ud. 

13. Mail til udvalgene ang. indhentning af børneattester vedr. kommende indendørssæson.  

Brian gør dette. 

14. Fastsættelse af kontingentstørrelser for den kommende indendørs- og udendøssæson.  
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Drøftet og fastsat. Junior MTB stiger til kr. 200,- og indlemmes nu 100% i GIF. Betalende 

junior MTB’ere kan deltage i op til 2 løb pr sæson for klubbens regning og der udbetales 
trænergodtgørelse.  

15. Stafetten; bestyrelsens indlæg og udsendelse af mail med deadline til udvalgsformændene.  

Indlæg om klubmodul 

16. Evt.  
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