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Til stede: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Menigt medlem Lisbeth 

Iversen (LI), Menigt medlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB), Kasserer Gitte Nielsen (GN), Menigt 

medlem Jane Löve, Bogholder Niels Jørn og Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB) desuden er Poul 

Fjeldsted og Thomas Amby fremmødt. 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. Berit Kvist enstemmigt valgt. 

2. Formandens beretning. 10 (+ julefrokost) møder i løbet af året, forskellige arrangementer har 

været aflyst pga covid (late night, skt hans, spar cup). Økonomien er sund og vi vil sige tak til alle 

vores frivillige. Klubhuset har fået en kærlig hånd især med kælderen og etageadskillelsen. Pt er 

væggene også ved at blive renoveret. Af nye initiativer arbejder vi fx på et crossfithold.  

3. KORTE beretninger fra udvalgene.  

• Idræt i dagtimerne: Anne Marie Krogh, Torben Poulsen og Poul Fjeldsted sidder i udvalget. 

Stagnation til let fald i deltagere, der tilskrives corona. I talende stund er vi på 37 deltagere 

på unge-ældre gymnastik 61-82 år. 2 bridgehold med 31 spillere (66-88 år). Petanguehold 

med 30 deltagere, der spiller i hallen og sågar deltager i DGI turneringer. 11 danser 

linedance og 25-35 vandrer friskt afsted hver uge til de gratis ture. Bordtennis kan stille en 

6-8 mand. Samlet 120 personer hver uge igennem hal/natur og Betinas cafeterier.  

• Gymnastik: Næsten alle hold var fyldt op og i skrivende stund er der ca 170 deltagere fordelt 

på 10 hold. Covid vanskelig gjorde træning både pga sygefravær og afstandskrav. En 

instruktør med 5 års og en med 10 årsjubilær. Camilla, Dorthe, Lena sidder i udvalget. 

• Aktivitetsudvalget: Udskyder late night til efteråret 2022 pga restriktioner. Skt Hans 

udvalget er så småt gået i gang med at organisere et brag af en fest til Skt Hans 2022. Skt 

Hans appellerer til at få flere på deres hold især fra voksne til mindre børn. 

• Fodbold: Der er atter kommet nye spillere er kommet til og har forstærket holdet. Old 

Boysne fik 2. pladsen i A rækken i efteråret, hvilket de er meget stolte af. Udvalget er Gitte, 

Anders, Kamilla, Anne, Anitha og Bjørn.  

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab: Fremlagt af bogholder Niels Jørn:  

Resultat 2021: Overskud på 92.537 kr. Aktiver for (anlægsaktiver 405.000 + omsætningsaktiver 

754.149) = 1.155.651 kr. Passiver (gæld 155.933 kr + egenkapital 999.718) = 1.155.651 kr. Ingen 

spørgsmål. 

5. Valg af bestyrelses-medlemmer. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.  

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Danny Haarup, Brian Sørensen 

7. Valg af 2 revisorer: Bendt Sørensen, Poul Jørgensen. 

8. Valg af revisorsuppleant: Brian Sørensen.  

9. Indkomne forslag:  
 

10. Eventuelt. 

• Pokal:  

 

Referat af generalforsamling – mandag den 21. feb 2022 
 Kl. 19.00 i Klubhuset på Sportsvej, 8883 Gjern  
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o Uddelt til floorballholdet Gjern Giants for ”Årets Idrætsudøvere”. For at skabe hold, 

hvor mænd og kvinder træner på lige fod. Der er en god solid fast stamme af spillere 

som formår at hive folk med som måske ikke altid indfinder på et halgulv. Desuden 

er de ubesejrede i indeværende sæson. 
o Årets træner: Jesper Hermansen som er en ægte klubmand og et kæmpe aktiv for 

GIF. Han får pokalen for at inkludere og motivere til super fodbold og holdånd. Han 

gør et kæmpe arbejde især for seniorafdelingen og pokalen går til ham – fuldt 

fortjent. 
o Årets frivillige: Niels Olin for utrætteligt at promovere fodbold til Gjerns ungdom 

drenge og piger. Stort engagement både som træner og udvalgsmedlem OG ikke 

mindst for at sætte styr på boldskuret, så alle kan finde deres bolde og 

overtrækstrøjer. 
• Første konstituerende møde i den nye bestyrelse 14/3 22 kl 20 i Klubhuset. 


