Gjern Idrætsforening
Når sport er lidt mere en leg…

Referat fra bestyrelsesmøde – mandag d. 7. feb. 2022
Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej
Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK) (ikke til stede), Næstformand Rasmus Hansen (RH),
Kasserer Gitte Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn, Menigt medlem Jane Løwe Schmidt (JL), Menigt
medlem Lisbeth Iversen (LI) (ikke til stede), Menigt medlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB) og
Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB).
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10/1 22: Godkendt.
2. Nyt fra formanden:
• GKIC: det ser ud til at der skal findes en ny halbestyrer
• Pokaler: BK har indhentet pokaler og fået disse graveret og pudset inden d. 21. NJ
har fået mail med kvittering og må gerne refundere udlæg. Gjort.
• Generalforsamling: 21. Feb. 22 annoncering, gaver, mad. Seb står for det.
• Outdoortræning med Mette Jo.
• Silkeborg Kommunes Idrætspris: BK sender en nominering (deadline 15/2).
• Mette Jo har en idé om at lave noget håndbold for tumlinger. Signe - vil du
søge en haltid lør formiddag.
• Lokaldysten - BK har sendt en mail videre til jer fra Lars. Hvem vil have
ansvaret for den? RH mærker efter om det er noget for ham, og tager
kontakt til Lars.
3. Nyt fra kassereren: Regnskab sendt til revision. Præsenteres til generalforsamling.
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fodbold (ungdom og senior): RH Fodboldopstart d 5/2. Fodboldudvalgsmøde
Kamilla, Anitha, Bjørn, Anders og evt Olin på torsdag. Seniorerne vil gerne have et
nye spillerdragter.
Gymnastik: GH Intet nyt. Opvisning til marts.
Badminton: LI RH overtager badmintontræning de næste 2 onsdage.
Volleyball: LI: NJ har forsøgt at betale spillerlicens for Teen-team men manglede
info fra Volleyball Danmark. Der er rykket for info igen d.d. Teenspillere vil gerne
have nyt tøj ca 7 t shirt med lange og 7 med korte ærmer plus shorts. GIF bakker op.
Motion: MB intet nyt.
Idræt i Dagtimerne: JL Intet nyt.
Tennis: MB intet.
Floorball: MB bander kommer i morgen. Mål er stadig på vej. Regning er betalt.
Aktivitetsudvalg: JL intet nyt
Sankt Hansudvalg: JL intet nyt
Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK pudsning af indervægge bliver en
ordentlig omgang da væggen ind mod køkken først skal afrenses. Vægge mod
2xomklædning er træ. Vi har droppet at pudse dem og får istedet et tilbud fra Jakob
Ebbesen på at få OSB plader hele vejen rundt. Så maler vi dem med en høj glans så
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de kan aftørres. BK videresender tilbud til godkendelse i bestyrelsen, når det
kommer.

•
•

Kælder: BK har, langt om længe, fået fat i kommunen. Vi får aldrig lov at bruge
kælderen som klub da den ligger under terræn. Det ville kræve at vi graver hele
klubhuset fri så rummet ikke længere er kælder. Der ud over er der nogle regler om
indeklima som vi nok får svært ved at overholde. BK stemmer for at vi hører Skt
Hans udvalget om de vil have opbevaring i den ende hen mod grillen. Så kan vi købe
nogle flere reoler til dette. Jane må gerne tjekke om udvalget synes det er en god ide.
Så kan vi tømme boldrummet ved hallen og bruge det til noget andet! GIF bakker op
om forslaget.
Info/ webmaster (Marie Bay): BK intet nyt
Kontakt til klubmodul: BK og MB. intet nyt

5. Nyt fra sponsor: Intet nyt.
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Gennemgået i NJ.
7. Påmindelse til udvalg ang. indhentelse af børneattester for udesæson. Drøftet.
8. Haltider inde 2022: Seb har søgt.
9. Status på to-do fra sidste møde: Drøftet.
10. Evt: 6.klassesdrenge vil gerne spille basket. Janni Lauridsen vil komme med et forslag til
træner og kontingent. Evt sideløbende med mini-håndbold om lørdagen.
Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Generalforsamling: 21. Feb. 22 kl 19.

