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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 (deltog i pkt 3) og Sekretær Signe 
Elkjær Bach (SEB). 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4/5 20: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Landsbypuljen – her bor vi: Der kan søges især om lidt når vi har fået et kontonummer. 

• Konfi – hvem pakker og deler kort ud: BK har håndteret første omgang, næste omgang 
bliver til august. 

• GKIC: Forsikring, afstemning af forventninger, grej i hallen, kreative skole, rum til bolde, 
dommerbord: Der har været møde: Gulvskade diskuteret igen, skade udbedret, 
dommerbord og måltavle er diskuteret, liste på halbestyrers opgaver udleveret. GIF´s rum i 
GKIC drøftet. 

• Onlinemøde m Den Kreative Skole: GIF ønsker ikke et gratis gymnastikhold. Hele GIF´s 
bestyrelse ønsker at skille de 2 foreninger ad i forhold til reklame. GIF ønsker ikke at få 
dikteret, hvornår GIF´s hold skal ligge. GIF vil gerne samarbejde med andre foreninger, 
såfremt det sker i dialog og med hensyn til, hvad vi kan forlange af vores trænere og 
træningstider.  

• Indkradsning af tennisnøgler: Udleveres til tennisspillere, der har betalt. Hvis kontingentet 
stoppes sæsonnen efter indkradses nøgler. 

• Orientering om brobyggeri: Laves i sommerferien eller efter efterårsferien.  

• Ændring af kategori i klubmodul fra mtb/motion til floorball: Ændres fra 
mtb/motion og til mtb/floorball. 

3. Nyt fra kassereren: Bestyrelsen har underskrevet attest til Sydbank, for at oprette bankkonto samt 
kopi til kommunen. Sponsorfakturaer er skippet afsted i dag. Der mangler lidt kontingentbetalinger, 
der skal snart opkræves.  

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH opstart af 4-7 år er sat i gang med mange 
deltagere og hjælpere. De andre hold er kommet godt i gang og er gode til at 
overholde coronaregler. Godtgørelse kommer så snart alt info er kommet til 
bestyrelsen fra fodboldudvalget.  

• Gymnastik: GH der er søgt om mere træningstid i gym.sal. 

• Badminton: LI Intet 

• Volleyball: LI Intet 

• Motion: MB Senior kører. Junior afventes. 

• Idræt i Dagtimerne: CH Intet 

• Tennis: MB Børnehold er i gang. Få voksne spiller. 

• Floorball: MB (ønsker spilletid tirsdag fra 18.30-20.00): Der kører et autonomt 
udehold udenom GIF indtil vintersæson går i ang. RH og MB vil gerne stå for 
børnehold enten tirsdag 1730-18.30 eller lige efter kidsvolley 16.15-17.30. 

• Mountainbike: Intet 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – mandag den 2. juni 2020 
 Kl. 19-21.30 i Klubhuset Sportsvej 
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• Aktivitetsudvalg: CH Late night dato er sat (se forrige ref.) 

• Sankt Hansudvalg: CH Holder møde i næste uge. 

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK Der er sat låse på nogle skabe. 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK Intet nyt. 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. MB har været på webinar. 

5. Nyt fra sponsor: Se pkt 3. 
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Se pkt. 3. 
7. Status på to-do fra sidste møde:  Næsten alle punkter er fulgt op. 
8. Reminder til udvalg om børneattester til kommende vintersæson: er i gang.  
9. Kontingentsatser næste sæson: Floorball kommer i normalt kontingent og børnehold får et 

introtilbud. 
10. Kommende indesæson forberedes (herunder ønsker til haltider): Tider er søgt. 
11. Klubhus Arbejdsdag: Dato sættes, når forsamlingsantal hæves. Nedenstående punkter skal 

håndteres: 

• Kælder: tømme reoler, opsætte nye reoler, lave kasser med labels til grej (i den tørre ende). 

• Bænke tennis/petanque. Trænger til nyt træ. 

• Male træværk på hus, terrasse og ved grill. 

• Ophæng til haveredskaber ved hjemmeomklædning.  

• Udendørs vandhane ved grill.  

• Nyt træ på fodboldbænke (aftale med KBM og John Kudsk). 

• Nedbræk og isolering af kælderloft (helst før vinteren). 

• Gelænder/hegn ved trappen bag gæsteomklædningen ned til kælderen 

• Opgaverne kunne fordeles på specifikke sommerhold. 

 
12. Evt: 

 
Næste deadline Stafetten: 5 nov. 2020. 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2020-21: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 i vintertid og kl. 19 i sommertid med mindre 
andet er aftalt. Mødekalender: 10/8 20, 7/9 20, 5/10 20, 2/11 20, 4/12 20 (julefrokost), 4/1 21, 1/2 
21.  

Generalforsamling: 25/2 21 
 


