Gjern Idrætsforening
Når sport er lidt mere en leg…

Referat af bestyrelsesmøde – mandag d. 2. maj 2022
Kl. 20.00 hos Lisbeth
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) og Sekretær Signe Elkjær Bach
(SEB).
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2/5 22: Godkendt.
2. Nyt fra formanden:
• Status på klubhus: det sidste træværk ved hjemmeomklædning mangler
• Status på tennisbanen: er klargjort via frivillige
• Hvad gør vi med styrepulten til stadionuret, der koster 10.000 kr: Installerer GPS
tracker på remoten, og køber nøgleboks, som den skal ligge i.
• Fælles borgermøde 8. juni 2022. Fællesspisning kl. 17-18.30, efterfulgt af
borgermøde indtil kl. 20.30. Aktivitet/pasning af børn.
• Der er indkøbt ny kompressor til klubhuset.
• Aktivitetsudvalg sætter reoler op i kælderen. BK har indkøbt kasser, så vi kan holde
orden.
• BK har mailet til skolen, at vi pønser på at åbne klubhuset til ’ungdomsklub’.
• BK deltager i opfølgningsmøde for unge og alkohol tirsdag den 3. maj 2022.
3. Nyt fra kassereren:
• Intet nyt.
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fodbold (ungdom og senior): SIF dag torsdag den 16.6, hvor alle hold opfordres til
at træne den uge. Skt. Hans-festen: bliver der arrangeret gadefodbold eller
lignende? Henrik Krogh Jensen (lærer på Gjern Skole) kommer og laver
inspirationstræning for U11-piger og U10-drengeholdene.
Gymnastik: Intet nyt
Badminton: Intet nyt
Volleyball: Intet nyt
Motion: Intet nyt
Idræt i Dagtimerne: Intet nyt
Tennis: Er startet op
Floorball: Gjern Giants spiller mod Nørskovlund tirsdag den 3. maj.
Aktivitetsudvalg: Intet nyt
Sankt Hansudvalg: Intet nyt
Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): Renovering er ved at være i mål.
Info/ webmaster (Marie Bay): Intet nyt
Kontakt til klubmodul: Intet nyt

5. Er der styr på børneattester til udesæsonnen? Rasmus sørger for at alle trænere får søgt.
6. Nyt fra sponsor: Intet nyt
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7. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Går godt med ny trinvis
kontingentindbetaling
8. Status på to-do fra sidste møde:
9. Stafetten deadline 5/5:
10. Evt:
Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling:
Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Tirsdag 7/6 kl. 21.00, mandage: 15/8, 5/9, 3/10,
7/11, 5/12, 6/1 23, 6/2. Generalforsamling 21/2 23

Stafetten deadline: 5. maj, 5. aug., 5. sep 2022.

