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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 og Sekretær Signe Elkjær Bach 
(SEB) (sidstnævnte ikke til stede). 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/9 20: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Status arbejdsdag: Der blev slæbt sand ud af kælderen. Loftet er rykket ned, 12-15 kvm fint 
sand ligger nu i kælderen. Vi lejede et transportbånd, som ikke duede til opgaven. BK har 
indhentet tilbud på sandsugning.  

• Strøm i kælderen: Efter arbejdsdagen duede strømmen ikke. BK har  
• GKIC:  
• Norlys har en fond, som man kan søge. Ideer? 
• GIF er inviteret til at være med i Digital portal – én samlet indgang til alle kulturelle tilbud i 

Silkeborg Kommune. 
• Henvendelse fra Bamboosa (bambussokker). Vi siger nej tak. 
• Petang: Har fået tilbudt et skab i klubhuset til servietter og lign.  
• Maling af udhænget. BK  
• BK fylder køkkenet op med div. Fra IKEA. 
• Bankskifte: Vi kan ikke få hævekort og fuldmagt til netbank. Vedtægterne siger, at det er 

formand og kasserer, der i forening tegner foreningen. Kræver vedtægtsændring (kan kun 
ske på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling).  

• Workshop:  BK melder fra.  
Vi er gået sammen med DGI om at udbyde to workshops med titlen "Den 
gode velkomst og stærke fællesskaber", hvor foreningerne får konkrete 
værktøjer og inspiration til at blive endnu bedre til at rekruttere og 
fastholde medlemmer. Den første workshop finder sted d. 26. oktober 
kl. 18-21 i Medborgerhuset. Begge Workshops er gratis, og vi håber 
meget på, at trænere så vel som bestyrelsesmedlemmer fra GIF har lyst 
til at deltage. 

 
 

3. Nyt fra kassereren:  
• Sponsormøde: Kim overvejer at spørge Hotellet, KBM, AROS Porte, COMACO. 
• Vi skifter internetudbyder. Niels Jørn bestiller ny forbindelse.  

 
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior):  
i. Oprettelse af indesæson, hvert hold skal melde tilbage, om der ønskes 

bander til de enkelte hold.  
ii. De fleste har meldt tilbage ift. udbetaling af honorarer.  

 
Referat af GIF bestyrelsesmøde – mandag den 5. okt. 2020 
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iii. Niels Olin har spurgt, om der udleveres nye træningsdragter til frivillige 

omkring holdene.  
iv. Kræver opdatering af frivilliglisten. Alle bør som udgangspunkt have en 

dragt, hvis man møder op som hjælpetræner osv.   
• Gymnastik: GH. Har fået nye retningslinier ift. Corona-gulvvask. Der er søgt om 

gym.sal tider ons-fre fra kl 06-17 ifm. Pippis fødselsdag i uge 42. Godkendelse 
afventes. Der er klaget over manglende udluftning i gym.salen (risiko ift. Corona). 
Gjern IF holder Corona retningslinierne fra DGI.  

• Badminton: LI. Problem at finde en træner til nybegynderne. LI spørger Lasse Gram, 
om han kan hjælpe kl. 17.  

• Volleyball: LI. Intet nyt. 
• Motion: MB. Intet nyt.  
• Idræt i Dagtimerne: CH. Intet nyt.  
• Tennis: MB. Intet nyt. 
• Floorball: MB. Ikke mere end 4 betalende ungdomsspillere, der følges op. 
• Aktivitetsudvalg: CH. Intet nyt.   
• Sankt Hansudvalg: CH. Intet nyt. 
• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK. Se under Nyt fra formanden. 
• Info/webmaster (Marie Bay): BK. Intet nyt. 
• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Intet nyt.  

5. Nyt fra sponsor: Se ovenfor. 
 

6. Kommende indesæson (frivilliglisten): SEB har modtaget liste fra IID. Resten ved jeg ikke 
noget om. 

 
7. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Udefodbold er ved at være betalt.  

 
8. Status på to-do fra sidste møde:  Se listen 

 
9. Evt: Intet nyt. 

 
Næste deadline Stafetten: 5 nov. 2020, 5. feb. 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. Mødekalender: 
2/11 20, 4/12 20 (julefrokost), 4/1 21, 1/2 21  

Generalforsamling: 25/2 21 


