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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 og Sekretær Signe Elkjær Bach 
(SEB). 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8/02 21: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Covid19 og GIF: Genåbning af udendørsidræt. Restriktioner meldt ud på fb. Vi har stadig 

ikke høre fra kommunen mht at låne skolens udearealer. SEB arbejder på sagen. Poul 
Fjeldsted vil gerne holde møde på torsdag. IiD må gerne låne underlag fra fodboldskuret. 

Vi kommer til at mangle en badmintontræner til næste sæson, da Aleta stopper. 

• Klubhus arbejdsdag: Bænker er skilt ad, gammelt træ er kørt væk, nyt træ ligger her 

endnu. 

• Bankskifte til Sydbank går trægt. JA arb. ikke længere i banken. Der skal skrives ind i 

vedtægterne at bestyrelsen må bestemme hvem der er tegningsberettiget til at 
underskrive banksager. Det er drøftet. 

• Generalforsamling er udskudt. Vi kan tidligst indkalde 14 dage i forvejen, da det skal 

annonceres i pressen og NJ skal have revideret regnskab. 

• Vi udsender sponsor-breve. 

• GKIC: Alle møder er udskudt. BK og Michelle arbejder på vedtægter. 
 

3. Nyt fra kassereren: Se nyt fra formand. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH Trænermøde i morgen, holdsætning/tider. 
Fodboldbanerne ved skolen må benyttes fra nu af og anlægget må bruges fre 1. 

april. RH har tjekket op på sprit. 

• Gymnastik: GH. Vil gerne træne ude. Bestyrelsen bakker op. 

• Badminton: LI Vi skal have rekrutteret træner. 

• Volleyball: LI Det er op til trænerne, om de vil lave udetræning. Linda vil måske 
lave udendørs træning til slutningen af denne sæson (tom april). Hun vender 

tilbage, hvis hun beslutter sig for at tilbyde det. 

• Motion: MB Intet nyt. 

• Idræt i Dagtimerne: CH Vil gerne træne ude. De må gerne tage fodboldfitness 
underlag. 

• Tennis: MB Skal vi have fastsat en arbejdsdag på tennis? Arbejdsdag sætter vi til 

10. april. MB tjekker op på trænere/børneattester. 

• Floorball: MB Børnehold lukkes ned. 

• Aktivitetsudvalg: CH Intet nyt. 

• Sankt Hansudvalg: CH Intet nyt. 

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK Se under ”Nyt fra formand” 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde – mandag den 1. marts. 2021 
 Kl. 19-21.30 Videomøde 
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• Info/ webmaster (Marie Bay): BK Intet nyt. 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Intet nyt. 

5. Nyt fra sponsor: Se under ”Nyt fra formand”. 
6. Status på to-do fra sidste møde:  De fleste punkter er effektueret. Resten går videre til næste to 

do. 

7. Børneattester til udesæson: RH er på sagen. 

8. Efter generalforsamling: Konstituering af bestyrelse, indkøbs- og materialeansvarlig, 

repræsentant fra bestyrelsen til GKIC. Forretningsorden gennemlæses: (https://gjern-

if.dk/cms/clubgjernif/ClubImages/Forretningsorden%20120419.pdf der står på 

hjemmesiden: www.gjern-if.dk under ”Organisation” / ”Betingelser”): Udsættes.  

9. Nye mødedatoer: 1. mandag i måneden indtil efter generalforsamling. 
10. Omkostningsgodtgørelse bestyrelse: Udsættes til efter generalforsamling. 
11. Evt: 

 

Næste deadline Stafetten: 5. maj, 5. aug. 5. nov. 2021 

Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2020-21:  

Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19 medmindre andet er aftalt.  

Generalforsamling: 25/2 21 (pt udskudt på ubestemt tid) 
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