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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Infomedlem 
Camilla Harkjær Hansen (CH), Menigt medlem Lisbeth Iversen (LI), Infomedlem Mathias Birkkjær 
Nielsen (MB), Kasserer Gitte Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn (ikke til stede) og Sekretær Signe 
Elkjær Bach (SEB). 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1/03 21: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

 Covid19 og GIF: (SEB kom for sent til at søge hjælpepulje med deadline d. 26/3) 
 Generalforsamling udendørs (vi kan tidligst indkalde 14 dage i forvejen, da det 

skal annonceres i pressen og NJ skal have revideret regnskab): 5/5 kl 1730 
Generalforsamling, tilmelding nødvendig og uden mad samt dato til 14 dage 
senere til ændring af vedtægter. 

 GKIC inkl hal-ur: GIF betaler moms og fragt. 
 Terrasse er lånt til AOF til calenetics tirs eftermiddag. 
  Konfirmationer: SEB og LH på sagen. 

 
3. Nyt fra kassereren:  
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

 Fodbold (ungdom og senior): RH Målmandshandsker hører ikke med til 
uniformen. Pouls hold mangler 12 trøjer. Martins U14 piger mangler tøj, de finder 
selv størrelser. Indefodbold har fået udbetalt godtgørelse. Børneattester er 
udsendt. 

 Gymnastik: GH Intet nyt. 
 Badminton: LI: Lasse tager ikke kommende sæson. BK annoncerer på fb. 
 Volleyball: LI Linda samarbejder lidt med beach volley i Silkeborg   
 Motion: MB Intet nyt. 
 Idræt i Dagtimerne: CH Intet nyt. Linedance og motionsgymnastik kører udendørs 

med særligt kontingent.  
 Tennis: MB: Trænere Weis er ude og Borup overvejer. Foreløbig arb.dag d. 24/4. 
 Floorball: MB Der er ønsker om bander, vi prøver at søge en fond. 
 Aktivitetsudvalg: CH Intet nyt.  
 Sankt Hansudvalg: CH De overvejer alternativer til skt.hansfest. 
 Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK intet nyt. Arbdag når det er varmt 

nok. Der skal males, ordnes bænke og ordnes kælder.  
 Info/ webmaster (Marie Bay): BK Intet nyt. 
 Kontakt til klubmodul: BK og MB. Intet nyt. 

5. Nyt fra sponsor: Alle plakater er uddelt.  
6. Status på to-do fra sidste møde:   

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – tirsdag den 6. april 2021 
 Kl. 20.30-21.20 Videomøde 
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7. Børneattester til udesæson: Er drøftet. Skal indhentes på tennis, når det kommer op at 

stå. 

8. Efter generalforsamling: Konstituering af bestyrelse, indkøbs- og materialeansvarlig, 
repræsentant fra bestyrelsen til GKIC. Forretningsorden gennemlæses: (https://gjern-
if.dk/cms/clubgjernif/ClubImages/Forretningsorden%20120419.pdf der står på 
hjemmesiden: www.gjern-if.dk under ”Organisation” / ”Betingelser”)  

9. Evt: SEB laver et skriv til Stafetten. 
10. Evt: Fodbold vil gerne have en nøgle til SFO skuret og klubhus. Det er i orden. 

 
Næste deadline Stafetten: 5. maj, 5. aug. 5. nov. 2021 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2020-21:  

Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19 medmindre andet er aftalt.  

Generalforsamling: 5/5 2021 


