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Tilstede: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Infomedlem Camilla 
Harkjær Hansen (CH), Infomedlem Mathias Birkkjær Nielsen (MB), Gitte Nielsen, Bogholder Niels 
Jørn (tilstede ved punkt 3) og Sekretær Signe Elkjær Bach (SEB). Afbud fra Lisbeth. 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8/6 20: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Plakat: Salg af plakat, hvor overskuddet går til fodboldturen. Bestyrelsen er positive og vil 
gerne se et forslag og et budget.   

• Konfi – hvem pakker og deler kort ud: BK har indtil nu styr på alle. 

• GKIC: drøftet. 
 

3. Nyt fra kassereren: Der er ansøgt om tilskud via tilskudsportalen. Medlemskontingenter er begyndt 
at rulle ind for vintersæsonnen. Corona-nedlukning har ikke haft fatale konsekvenser, da der ikke 
har været de store udgifter under nedlukning. Desuden er der indløbet et flot sponsorat fra SPAR.  
 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH Trænermøde i slutningen af juni. Utilfredse med 
trænergodtgørelse og nu har RH tilbudt at overtaget lidt af det administrative (så 
længe han sidder i bestyrelsen). Fremtidig SPAR Cup: RH er kommet i arbejdsgruppe 
med Hermansen, Ivan, Abildtrup. RH deltog i et positivt og veloplagt forældremøde. 
Stor opbakning især fra de små spillere. Skals er indtil videre hjælpetræner hos de 
mindste. Uvist hvornår der kommer træningsdragter, der pt er i restordre i 
Sportmaster. Når broen skal laves, har Betina lovet at fodbold må bruge GKIC til 
omklædning. RH: Forhører sig hos fodbold, om vi kan få hjælp til oprydning af 
klubhusets kælder og maling af træværk.  

• Gymnastik: Opstart i U36. Ca. 9 nye hjælpere. Tilmelding er i gang. 

• Badminton: LI. Oprettet hold Aletas om onsdagen 

• Volleyball: LI. Børne-, teen-, voksenhold oprettet. Volley og floorball er opdelt i 
klubhus. 

• Motion: Kører. SEB laver opslag for juniorholdet. 

• Idræt i Dagtimerne: CH kører som vanligt. De holder et lille opstartsmøde snarest. 

• Tennis: MB intet nyt. 

• Floorball: MB. Udstyr til juniorspillere. Vi bestiller 20 juniorstave.  

• Mountainbike: Intet hold. 

• Aktivitetsudvalg: CH Intet nyt.  

• Sankt Hansudvalg: CH Overvejede en oktoberfest, men det kommer måske i clinch 
med Hotellet. 

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK en del udlejninger, der bliver lavet 
om.  

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK  

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Kørt træls. Bøvl med nets/server 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag den 10. aug 2020 
 Kl. 19-21.30 i Klubhuset Sportsvej 
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5. Nyt fra sponsor: Se under punkt 3. 
6. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Der mangler lidt især på voksenhold. 
7. Status på to-do fra sidste møde:   
8. Klubhus Arbejdsdag: 

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

• Bænke tennis/petanque. 

• Male træværk på hus 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). 

• Trappegelænder. 

 
9. Evt: Hjemmeside billeder.  

 
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: 7/9 20, 5/10 20, 2/11 20, 4/12 20 (julefrokost), 4/1 21, 1/2 21  

Generalforsamling: 25/2 21 
 


