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Tilstedeværende: 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 afbud fra sekretær Signe 
Elkjær Bach (SEB).  
  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10/10 22. 

2. Nyt fra formanden: 
a. Stadig udfordringer med udlejning i KlubModul.  
b. Kompressoren kører i boldskuret, RH slukker den. 
c. Det halter med oprydning i klubhuset.  
d. Gjern-plakat for 2023 er færdig.  

3. Nyt fra kassereren:  
a. Særskilt Mobilepay nummer/QR kode til Gjern-plakaten. 
b. 380 deltagere til LateNight, forventer pænt overskud.  
 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

a. Fodbold (ungdom og senior): RH 
i. Problemer med at få sat banderne op; banderne skal tages ned og sættes op 

igen 4 x om året. 
b. Gymnastik: GH  

i. Charlotte Ebbesen træder ind som gymnastikafløser 
c. Badminton: LI  

i. Lars har endelig fået sine badmintonbolde. 
d. Volleyball: LI  
e. Håndbold: LI  
f. Motion: MB  
g. Idræt i Dagtimerne: JL 

i. Line dance havde ikke fået at vide, at hallen var lukket mandag den 31. 
oktober pga. folketingsvalg.   

h. Tennis: MB  
i. Floorball: MB  
j. Aktivitetsudvalg: JL  

i. LateNight succes med 380 betalende børn.  
k. Sankt Hansudvalg: JL 
l. Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK  
m. Info/ webmaster/klubmodul (Marie Bay): BK/MB/SEB  

(Gratis 2023 + et ekstra modul til håndbold uden beregning grundet alt besværet. Se 

fællesmail fra BK d. 23/9 22, hvor Peter Kriegbaum bekræfter ordningen):  

 

Referat af bestyrelsesmøde – mandag d. 07. nov 2022 
 kl. 20.00 i Klubhuset 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 

5. Nyt fra sponsor:  
a. Gennemgået 

6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger:  
7. Status på to-do fra sidste møde:  
8. Status på bestyrelse 2023:  
9. Evt:  

a. Husk at julefrokost er mandag den 5. december kl. 18.00. Menuen er Stjerneskud 
med dressing på siden og ris a la mande til dessert.  
 

 
Næste deadline Stafetten: 5. feb, 5. maj, 5. aug og 5. nov. 2023. 
 

Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Mandag 5/12, 6/1 23, 6/2. Generalforsamling 
21/2 23.       

 


