Gjern Idrætsforening
Når sport er lidt mere en leg…

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag d. 1. nov. 2021
Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej
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 4/10 21: Godkendt.
2. Nyt fra formanden:
• Anmodninger om refundering håndteret. Princippet er at man har en gratis
prøvegang og der refunderes ikke ved skader, manglende interesse osv.
• "Fælles om børn og unge" - spændende projekt: Fokus på unge og aktivering for at
mindske alkohol.
• Nytårsløb: BK sender invitation ud på fb.
• Pokaler: Meldes ud på FB snarest.
• Sanktioner mod dem, der ikke betaler: Der skal falde skriftlig advarsel. RH følger op.
Trinvis kontingent: Når udesæson 2022 starter skal der være et startkontingent i de
første x uger og dernæst et højere kontingent efterflg.
• Fordeling af arbejdsopgaver (snak med udvalg om dette): Oplæg til opgavefordeling
der skal sendes til trænere og udvalg.
• Sport 20/21 Herning: Har lagt billet ind på 2 stk, der kan udloddes.
• Sundhedspris: 2021 BK har indstillet en frivillig i GIF.
3. Nyt fra kassereren: Drøftet
4. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fodbold (ungdom og senior): RH Udlandsturen er muligvis omdirigeret til ind
indlandstur. Fodboldbaner v skolens projektører er gået i stykker.
Gymnastik: GH Sweatshirts og skumredskaberne er taget i brug.
Badminton: LI Ingen børnehold (nogen er taget til Hammel og Fårvang). Banerne
bliver taget i brug. Badmintonkontingent sættes ned.
Volleyball: LI Kidsvolley har snuppet 2 medaljer til stævne. 10 teen bolde 399, 20
kids bolde 199. RH køber.
Motion: MB Intet nyt.
Idræt i Dagtimerne: JL Brigdeborde ok.
Tennis: MB Intet nyt, nedlukket.
Floorball: MB Nye bander under bestilling. Kids floorball har udfordringer med
sammenholdet.
Aktivitetsudvalg: JL Regner med Late Night til foråret. Der skal laves en
forventningsafstemning (vi er glade for late night og for skt hansfesten (for GIF´s
skyld kan sidst nævnte godt kortes ned (ungefest fredagaften, familiedag lørdag og
voksenfest lørdagaften)).
Sankt Hansudvalg: JL
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•
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•

Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK drøftet.
Info/ webmaster (Marie Bay): BK Marie har lavet ny pakat.
Kontakt til klubmodul: BK og MB. Har fået mobilepay.

5. Nyt fra sponsor:
• Hvor er vi med byggetilladelse? BK har rykket kommunen.
• Hvor er vi med floorball-bander og nordeafonden? Der bliver taget billeder om 3
uger til Nordea fonden og GIF.
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger:
7. Status på to-do fra sidste møde:
8. Status på bestyrelse: hvem modtager genvalg og hvem takker af efter generalforsamling
21/2 2022 (på valg i lige år: Lisbeth (hvis der kommer en anden, vil hun gerne ud), Mathias
(fortsætter), Signe (overvejer til næste gang)).
9. Evt: Sportsstien og p pladsen v klubhuset.
Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Mødekalender: 6/12 21, 10/1 22 (Stafetten
deadline: 5 februar), 7/2 22. Generalforsamling: 21. Feb. 22.

