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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Kasserer Gitte 
Nielsen (GN) (ikke til stede), Bogholder Niels Jørn, Menigt medlem Jane Løwe Schmidt (JL), Menigt 
medlem Lisbeth Iversen (LI) (ikke til stede), Menigt medlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB) og 
Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/6 22: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden: 

• Status på klubhus: Drøftet  

• Status på tennisbanen: Drøftet 

• Status på styrepulten til stadionuret: MB stadig på sagen. 

• Haltider: Er næsten på plads. Det har været meget omstændigt med Silkeborg 
Kommune i år. Vi får nok knap så mange tider om mandagen. 

• Tagrender til telt: MB taler med Morten Bay. 

• Udlejning/høj musik/restriktioner: 3 klager på en tirsdagsfest. Der er nu sat 
regelsæt op for støj i klubhuset. 

• Klubhuset for unge (Malene fra Silkeborg Kommune): Møde i dag ang klubhus for 
unge. Ingen tobak på banerne. Opfordring til ikke at ryge, når børnene er her. 
Seniorøl går nu over til eget køleskab i hjemmeomklædning. 

• Klubhus rengøring: Alle hold skal rydde op efter sig,  

• Midtbyen spærres fra på mandag og i 2 mdr frem. Der etableres en alternativ vej 
ved Automobilmuseet. 

3. Nyt fra kassereren: Ikke afregnet fra Skt.hans. Gymnastikkontingenter er begyndt at rulle 
ind. Ny Netsaftale ser ud til at fungere. Sponsor: Sponsorplakaterne er ok.  

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH Abildtrups trup var afsted. Det forlyder til at have 
været en fantastisk tur og han laver et skriv til Stafetten. Traditionen tro er det 
svært at opkræve kontingent. Det er trænerens ansvar at kontingenter bliver betalt. 
Hvis trænerne har svært ved det, vil bestyrelsen hjælpe til. 

• Gymnastik: GH De første hold er ved at være fyldt på. De mangler et par trænere, 
men det ser ud til at gå op. Infomøde i u35 for trænere. Børneattester udfyldt. 

• Badminton: LI Lars Roger har ønsket haltider og evt Karina (Gregers mor). 

• Volleyball: LI Evt ny træner 

• Motion: MB Intet 

• Idræt i Dagtimerne: JL De går snart i gang.  

• Tennis: MB Der er kommet nyt pointsystem. Og der er reserve nede på hylderne i 
kælderen. 

• Floorball: MB Ny kamp under opsejling til senior. Junior kører igen. 

• Aktivitetsudvalg: JL De har ikke afleveret regnskab. De sigter på efterårs-latenight. 
men skal nok have fundet et alternativ til disko.    

• Sankt Hansudvalg: JL som aktivitetsudvalg.  

 

Referat fra bestyrelsesmøde – mandag d. 15. aug 2022 
 Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej 
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• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK drøftet 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK Drøftet 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Kører. Der er kommet nyt Nets og det fungerer. 

5. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: I orden. 
6. Status på to-do fra sidste møde:  

Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling:  

Årets mødekalender, inkl. dato for generalforsamling: Mandag 12/9, 3/10, 7/11, 5/12, 9/1 23, 6/2. 

Generalforsamling 21/2 23       

Stafetten deadline: 5. nov (Abildtrup skal skrive om fodboldturen fra i sommers). 2022.       


