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Afbud: Peter 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2014 

Godkendt  

2. Nyt fra formanden.  

Petanque er kommet med et ønske omkring trøjer til brug ved 
kampe.  

Fodbold – U15 piger vil gerne afsted på tur igen. De er selv igang 
med at arbejde for at tjene penge til  turen. 

3. Nyt fra kassereren.  

Alt ok. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC)  

Ungdomsfodbold: holder møde d. 17/9. Afslutning er på plads. 
Forældrerådet kører rigtig godt. 

Badminton: stadig ingen træner. 

Volleyball: der er godt gang i samarbejdet med klubben under 
Fritidsordningen. Godt gang i den almindelige træning. Udvalget er 
etableret. 

MTB: fint fremmøde. Kører frem til efterårsferien. 

Motion: er godt igang med det praktiske omkring Dayz løbet. Nyt 
medlem i gruppen. Bjarne Sørensen som vil starte trailrunning hold 
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op. Der er tanker om også at udvide Dayz Løbet 2016 med en trail 
rute. God kontaktflade til andre løbeklubber. 

GKIC: de planer der var omkring opstart af spinning er lagt ned. 

Tennis: vand slukkes. 

Idræt i dagtimerne: Mindre tilgang til petanque. Spiller fortsat ude 
da vejret er fint. Kun 7 line dansere tilbage – holdet lukker. 

Gymnastik: godt gang i holdene. Generelt fint fremmøde. 
Ropeskipping er flyttet 15min. 

5. Status på kontingentopkrævninger og –indbetalinger.  

Udsat 

6. Tilbagemeldinger fra udvalg ift. at stille med trænere/instruktører til 
Klub-aftener i hallen.  

Der er gang i volleyball. Wim vil gerne tage nogle timer, Gitte + Lena 
tager nogle timer. Der spørges rundt i udvalgene: evt. petanque, 
tennis, motion… 

7. Planlægning af fællesudvalgsmøde.  

Lena tjekker op på dette. 

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

Betalingsmodulet lader vente på sig. Er til endelig godkendelse hos 
Nets – det trækker desværre ud. Den nye hjemmeside afventes 
ligeledes fra Klubmodul. Pt. er det ude af vores hænder. 

9. Ny hjemmeside – vil vi beholde opslagstavlen på forsiden? 
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Bestyrelsen mener opslagstavlen skal slettes og en ny slags info 
etableres.  

10. Status på GIF-folder om den kommende vintersæson og uddeling af 
samme, samt på annonce i  Folkebladet.  

Er uddelt, indrykket og alt er ok. 

11. Status tennisbane.  

Se pkt. 4. 

12. Status på elforbrug.  

Forbruget er faldet markant efter ny vandvarmer er monteret. 

13. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling 2015.  

Der skal findes et til to nye medlemmer. 

14. Evt.  
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