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Tilstede: 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) desuden 10 
andre fremmødte. 
  

1. Valg af dirigent: Jakob Abildtrup 

2. Formandens beretning:  
Bestyrelsen har i perioden bestået som beskrevet i det ovenstående. I sæsonnen 22/23 har vi afholdt 10 
ordinære møder og 1 julefrokost. Stor tak til alle de mange frivillige, som yder alt fra små til store indsatser i 
foreningen - uden jer kunne Gjern IF ikke fortsætte. 
Skt Hans ugen er i gang igen ligesom Late Night og Spar Cup også er tilbage på banen. Alle med fin opbakning. 
Vi har fået en ny sportsgren - håndboldleg for de helt små - tak til Mette Jo for initiativet. 
 
Generelt har klubben haft god opbakning. Det er lykkes at fylde de fleste træner og udvalgsposter og vi har 
fået nyt fodboldudvalg som gør et stort stykke arbejde. 
Der er en del bureaukrati i blandt andet kommunen som gør en del af vores arbejde vanskeligt - især omkring 
fordelingen af haltider. Vi savner - i bestyrelsen - af og til forståelse for dette blandt trænerne. 
 
Derudover har vi bokset lidt med klubmodul, som er ved at lave en større ændring i systemet. Især har 
udlejningen af klubhuset været ramt af dette, med en del ekstra manuelt arbejde til følge.  
 
Lidt nyt om klubhuset: Klubhuset er ved at være i fin form. Klublokalet er, som noget af det sidste, blevet 
lavet. Signe har, igen i år, haft fin succes med at søge fondsmidler, og det er også blevet til en ny scoretavle til 
anlægget.  
 
Bestyrelsen har et stort ønske om at få aktiveret klubhuset endnu mere så endnu flere kan få gavn af det. Et 
af de nyeste forslag, som endnu ikke er landet, er at afsætte nogle aftener om måneden til børn/unge som så 
selv kan være med til at sætte dagsordenen for, hvordan de kan bruge huset. 
 
Vi skal have nogle frivillige til at drive dette og der er et stykke vej endnu. Med i overvejelserne er indkøb af 
en stor fladskærm, så man også kan holde film og fodboldaftener i klubhuset. 
 
Kom endelig med input. Bestyrelsen er altid klar til at drøfte nye tiltag ☺ 
 

3. KORTE beretninger fra udvalgene. 

a. Fodbold: Lille nedgang i spillere, mest grundet nedlæggelse af U11-12. U14 hold var på en velfortjent 
tur til Helsingør, på baggrund af deres store indsats med salg af Gjern plakaten. SIF dag for alle 
fodboldhold afholdt i sommer, hvor der var 2 spillere fra SIF (superligaspiller og Lasse Kaihøj), ude og 
spiller og lave øvelser, en kæmpe succes. Som blev sluttet af med autografer og is sponseret af Spar. 
Et resultat af et stort arbejde af fodboldudvalget. Senior hold bliver til udesæson til 2 oldboys hold: 
et 11 mands og et 7 mands. 

b. Gymnastik: Sæsonen 22/23 har været helt normal og stor interesse for næsten alle hold. Dog måtte 
vi nedlægge Street dance. Vores tilbud i sæson 22/23 er: 2 voksenhold - Funky fitness med Anni og 
Lonnie, og De seje Herrer med Ole. Børneholdene består af Krudtuglerne med Margrethe, Heidi og 
Sofie. Spilopperne med Tine, Maria, Daniel og Charlotte. Derud over har vi 2 springhold- 
springbanditterne med Lena, Victor, Camilla og Gitte. Og til sidst har vi stadig vores små dansemus 
på MGP med Lena, Mathilda og Iben. I alt 132 gymnaster. I denne sæson kunne vi også sige god dag 
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til nye folk i ”vores lille familie”- Charlotte J, Heidi, Iben og Sofie. I år kan vi også fejre, at vi har en 
instruktør med 10 års jubilæum og en med 15 års jubilæum. Stort tillykke med det. 
Gymnastikudvalget har denne sæson bestået af Dorte Iversen, Camilla Harkjær Hansen, Charlotte 
Kristensen og Lena Kruse Rasmussen. Tak for hjælpen til alle de frivillige. 

c. Badminton: LI Lars Roger har et børne-/ungdomshom 
d. Volleyball: LI 1 teenhold, 1 kidsvolley, og et voksenhold. God opbakning. Volley har overtaget salg af 

plakater.  
e. Motion: MB i gang. 
f. Idræt i Dagtimerne: JL Udvalg på 3 Annemarie Krogh, Torben Poulsen og Poul Fjeldsted. Vandrehold, 

petanque, bridge, line dance, bordtennis og gymnatisk. Lille opgang siden corona. Anne Katrine 
Nielsen er stadig træner, til stor glæde for deltagerene. 2 Bridgehold på 32 spillere fra 47-89år. 
Desuden weekendture til fx Åbybro Kro. Petanqueholdet vokser. Linedance oplever nedgang. De 
glade vandrer svinger i antal, men holdet er velbesøgt. 135 deltager til diverse arrangementer, hver 
uge. Håber næste sæson bliver lige som god som den indeværende.   

g. Tennis: MB Ikke i gang. Ingen børnetennishold. Voksne træner, når de har booket banen. 
h. Floorball: MB Juniorhold og Seniorhold. Vi har det, vi skal bruge. 
i. Aktivitetsudvalg/ Sankt Hansudvalg: JL Thomas Andersen fortæller at Late Night kører godt med 

samarbejde med halinspektør. De glæder sig til den 24. marts hvor næste Late Night løber af 
stablen. Skt. Hans: blev startet sent i sæsonnen pga covid. Der er fin tilgang til udvalget. 
Taknemmelige for samarbejdet mellem biblioteket, Gjern Natur, Spejderne, Blå Kors, Gjern Kirke og 
GKIC. Vi glæder os til næste års fest 17/6 23. 

j. Håndbold: Mette Jo beretter at der er et hold på 8 børn fra 2-4 år.  
k. Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK. KB beretter at fodbold er helt ude af køkkenet, og de 

får selv et køleskab i hjemmeomklædningen. Bænke til anlægget mangler stadig. 
l. Sponsor: Næsten ingen frafald i sponsorater. Der er et par muligheder, som KB arbejder på. 
m. Info/ webmaster (Marie Bay): BK drøftet under formandens beretning.  

 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab: Regnskab gennemgået hvor årets resultat ligger på -
163.164 kr.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (afgående: Gitte Nielsen, Jane Løwe Schmidt, Berit Kvist): 
a. Bo Poulsen 

b. Mette Jo Sørensen 

c. Stefan Stausholm Meyer 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
a. Mathias Fink 

b. Mette Rosendahl 

7. Valg af revisorer: 

a. Poul Jørgensen – modtager genvalg  

b. Brian Sørensen – i stedet for Bendt Sørensen  

8. Valg af revisorsuppleanter: 
a. Jakob Abildtrup  

 

9. Indkomne forslag: 0 indkomne 

10. Eventuelt:  
a. Fodbold gav 500 kr pr snude og fik en lækker fodboldtursoplevelse. Stævnet ligger i 

slutningen af sommerferien og vil være oplagt at besøge igen. 
b. Pokaler:  

i. Årets frivillige: Gitte Nielsen  

ii. Årets træner: Mette Rosendahl. 

iii. Årets udøver: Teenvolley 

c. Næste møde i GIF: Mandag d. 6/3 23 kl. 20 i klubhuset. 


