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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Kasserer Gitte 
Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn, Menigt medlem Jane Løwe Schmidt (JL), Menigt medlem 
Lisbeth Iversen (LI), Menigt medlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB)  
Afbud: Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB). 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6/9 21: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Kælder (reoler): Berit finder tilbud 

• Lokalrådsmøde (herunder GAU): 
Orienteret 

• Byggetilladelse: Berit snakker videre med kommunen 
• Tilbud isolering/nye vinduer (Ebbesen): Taget stilling - kælderloft skal isoleres, vinduer 

skiftes ikke, men der sættes isolering for, hul i udhæng laves snarest. 
Der indhentes tilbud fra Gulvmanden i Horn på gulv i klublokalet 

• "Fælles om børn og unge" - spændende projekt: 
GIF deltager 

 
3. Nyt fra kassereren:  

Der er penge på kontoen.  
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH  
Afslutning er afholdt, der er bestilt spillertøj til et hold, indesæson er under 
forberedelse, Berit afventer hold fra Ivan 

• Gymnastik: GH - der er kommet lidt nyt grej, mange hold er fyldt op, der er mange 
gymnaster i år. Hoodies er under bestilling. Zombieattack er forberedt 

• Badminton: LI - en del baner er booket 

• Volleyball: LI - Planlægger en volleykamp i Ikast, mange til Kidsvolley 

• Motion: MB - intet nyt 

• Idræt i Dagtimerne: JS - der er leveret måtter 

• Tennis: MB - snart vinterpause  

• Floorball: MB - der købes endnu et sæt bander / der rykkes for kontingent  

• Aktivitetsudvalg: JS  - intet nyt 

• Sankt Hansudvalg: JS - intet nyt  

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK - drøftet 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK - drøftet 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB - drøftet 

5. Nyt fra sponsor: 
• Herunder status fra søgte sponsorater: Billeder fra hal ur 

6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: 
Der mangler en del. Der rykkes. 

 

Referat af bestyrelsesmøde – mandag den 4. okt. 2021 
 Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej 
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7. Status på to-do fra sidste møde:   

gennemgået 
8. Evt: 

 

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

Mødekalender: 1/11 21, 6/12 21 (skal vi have en fredagsjulefrokost), 10/1 22, 7/2 22. 
Generalforsamling: 21. Feb. 22 


