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Afbud: Lena 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2014 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 

Mail fra klub-modul omkring hjemmeside. Indbrud i vores rum i GKIC. 

3. Nyt fra kassereren. 

Alt ok. Lidt forsinkelser på kontingenter (grundet Nets // klubmodul) 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 

Ungdomsfodbold: 

Afslutning fredag d. 10/10. Godt med tilmeldinger.  

Henv. Fra forældre ang. ønske om kampe til de små hold. 

Henv. Fra udvalget vedr. Børneattester på forældre som afløser trænere. Dette 

undersøges. 

Der bliver indendørs fodbold. Der arbejdes på timefordelinger. 

Volley: 

Har afholdt stævne – det gik godt. 

Gymnastik: 

Ikke mange børn på de små hold (de små skolebørn). Muligvis nødvendigt at slå nogle hold 
sammen. 

2 før-skole-hold er godt fyldt op. 

60-65 personer på unge/ældre gym. 

God opbakning på voksen og dansehold. 

En mor forsøger at starte sutfræserne op igen efter ferien. 

GKIC: 

Møde d. 22/10. 

Idræt i Dagtimerne: 

Linedance nedlagt grundet for dårligt deltagerantal. 

MTB: 

Afslutning d. 8/10 med løb og pølser. 

Motion: 

Lidt færre deltagere end sidste år på Dayz løb, men der var stadig godt med folk. 

5. Status på kontingentopkrævninger og –indbetalinger. 

Gennemgået 

6. Status på to-do-liste fra sidste møde. 

Gennemgået 

7. Planlægning af fællesudvalgsmøde. 

Vi afventer datoer fra evt. foredragsholder. 

8. Status på Klubmodul; info til instruktører og betalingsmodul.  

 

Referat af bestyrelsesmøde – onsdag den 8. oktober 2014 
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Info lagt på ny og gammel hjemmeside. Vi afventer stadig Nets mht. Betalingsmodulet. 

Design godkendes. 

9. Ny hjemmeside – emner til ny webmaster? 

Forskellige emner høres om de har lyst. Desværre ønsker Svend ikke at fortsætte. Tak til 

Svend for det store arbejde. 

10. Status på Dayz løbet og håndtering af kritikken af Dayz og GIF omkring ulykken, som skete i 
badelandet  

Drøftet. GIF tager afstand fra kritikken i Ekstra Bladet fra en Gjern boer. Dayz kontaktes om 

fremtidigt samarbejde. 

11. Stafetten: Bestyrelsens indlæg og udsendelse af dato for deadline til afdelingerne. 

Umiddelbart intet at indrykke. 
12. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling 2015. Nye emner? 

Drøftet 

13. Evt.  

November mødet flyttes til d. 19/11 med start i GKIC. 

Strømforbrug er nedadgående 
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