
                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 
     
 
 
 
Tilstedeværende: Alexander Sandorf (AS), Charlotte S. Ebbesen (CSE), Brian Sørensen (BS), Jane 
Løwe (JL), Niels Jørn (NJ, deltager i starten af mødet til gn.gang af årsregnskab) og Signe Elkjær 
Bach (SEB). 
 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 09/01 19: Godkendt  

 
2. Nyt  fra  formanden: Ikke til stede: referat fra mail gennemgået på mødet. 
3. Nyt  fra  kassereren:  

x Gennemgået først på mødet, hvorefter NJ forlader mødet. 
4. Info om nøgletal vedr. byggeri: 

x Gennemgået først på mødet, hvorefter NJ forlader mødet. 
5. Kort nyt fra udvalgene (inkl. GKIC) 

x MTB: Træner klar. Der skal være en hjælpetræner. Træningsdag ændres. 
x IID: Intet nyt. 
x Fodbold: Første lørdag i april er der fodbold opstart. 
x Gymnastik: Intet nyt. 
x Volleyball: Forespørgsel ang. Kontingent. 
x Tennis: Intet nyt. 
x Badminton: Baner på timebasis drøftet. En bane reserveres for at se om det er 

efterspørgsel.  
x Aktivitetsudvalg: Spg om at købe gulv til festteltet i stedet for at leje. Priser 

afventes. 
x GKIC: Intet nyt. 
x Motion: Deltager til generalforsamling.  
x Sponsor: Opkrævninger ligger klar til udsendelse. 

 
6. Status på kontingentopkrævninger og –indbetalinger: Drøftet 
7. Status på to do fra sidste møde: Alle punkter effektueret 
8. Haltider 2019/2020: Deadline d. 1/3 2019, der afventes svar fra udvalg. 
9. Påmindelse til udvalg ang. indhentelse af børneattester for udesæson: Søges i efteråret og 

suppleres i foråret. 
10. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling. Nye kandidater: 4 kandidater og 2 

suppleanter skal bruges.    
11. Byggeri: Drøftet. 
12. Praktiske ting ift. generalforsamling i februar. Annonce i Kjellerup Tidende, pokaler, gaver, 

mad. 
13. Evt: GIF årets frivillig,  
14. Evt: Elin Weber Søbye - DBU Jylland Region 3: har fået svar på hvornår GIF er 

stiftet. 
15. Evt: Tilbud fra Odendo: nedstemt. 

 
Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 06. feb. 2019 

 kl. 19.30 til 22.00 Klubhuset 



                                      Gjern IdrætsForening 
                                                                                                                                      Når sport er lidt mere end leg… 

 
16. Evt: Sparcup: trænger til nye kræfter mht afvikling hvis cuppen skal fortsætte.  

 
Næste deadline Stafetten: 
Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 19.30 med mindre andet er aftalt. 
Mødekalender:  
Generalforsamling: ons d. 20 feb. 2019 


