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Afbud: Lena, Jens 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2014. 
Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 
Serie 6 får fratrukket 2 sejre grundet manglende spillercertifikater 

3. Nyt fra kassereren. 
Alt ok. Rykkere lige sendt ud. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC). 
Motion: 2 beachflag er indkøbt til brug ved Dayz Løbet og andre arrangementer 

Volley: Torben Mathiesen er med i et udvalg, Ejvind Sveistrup går evt. Med som medlem 
nr. 2. 

U14 piger var med til DM og fik en rigtig flot 7. Plads i B finalerne. Stort tillykke med det  
Fodbold: Der er godt med hold. Fælles kursus for trænere arrangeres. 

MTB: 15-20 ryttere er med. Det er fint. Der satses på deltagelse i et par løb. 
Aktivitetsudvalg: efterlyser flere medlemmer. GIF kommer med konkrete forslag  til 

hvordan flere medlemmer kan hverves. 
GKIC: 27/4 var der brugermøde. Regnskab er ok. Fint samarbejde med GIF. 
Gymnastik: intet nyt. 
Idræt i dagtimerne: intet nyt. 

5. Gennemgang af kontingent-lister. 
Udsat 

6. Status på tildeling af hal- og gymnastiksalstimer. 

Det er ok. Vi fik de fleste af de ønskede timer. 
7. Status på projekt ’Klubmodul’. Hvad er næste skridt? 

Aftalen lukkes. Berit og Peter er kontaktpersoner i opstartsfasen på systemet. 
8. Status på projekt tennis-bane og evt. dato for arbejds-/ klargøringsdag. 

Renovering af banerne er ikke så stor en opgave som først antaget. BS har vejledning fra de 
der passer Søholt anlægget i Silkeborg. Arbejdsdag aftales snarest. 

9. Dato for arbejdsdag ved klubhus. 
Fastsat til d. 13/9, kl. 9.00. Starter med rundstykker. 

10. Status på emne til fællesudvalgsmøde; ADHD. 

Udsat 
11. Omkostningsbudget for afdelingerne forberedes 

BS sender dette rundt til de forskellige udvalg 
12. Folder/pjece om den kommende vintersæson forberedes. 

Sendes til de forskellige udvalg. 
13. Pakning af konfirmations telegrammer til årets konfirmander. Brian medbringer lister med 

navne, kort og kuverter og NJ medbringer USB-Sticks. 
Ok 

 

Referat af bestyrelsesmøde – onsdag den 7. maj 2014 
 kl. 20.00 til 22.30 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

14. Status på opdatering af liste over GIF’s frivillige, så den er klar til at sende invitationer til 

frivillig fest ud efter. 
Bestyrelsesmedlemmerne tjekker navnelister i deres udvalg. 

15. Evt. 
Intet til dette punkt 
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