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Dagsorden tilsendt: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Kasserer Gitte 
Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn (ikke til stede), 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). (Betegnelser kan laves om, da det er et konstituerende møde, 
infomedlem ændres til menigt medlem jvf vedtægtsændring). 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26/4 21 samt generalforsamling d. 5/5: 
Godkendt 

2. Konstituering: 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”). SEB: Sekretær, BK: Formand, RH: Næstformand, GN: 
Kasserer, JL (udvalg IDT + Aktivitet), MB (Tennis, Motion, Floorball), LI (Badminton og 
Volley), GN (Gymnastik) er menigmedlemmer. RH har Fodbold. Nye vedtægter er vedtaget 
og lægges på hjemmesiden. 

3. Fremtidige mødedatoer/-tidspkt: D. 1. mandag i måneden kl. 20.00 undt. juli (her desuden 
tilladt mig at rykke aug mødet en uge, for at få folk hjem fra ferie). Dog næste møde d. 7/6 
21 hos BK, fordi Petanque har klubhuset.  

4. Nyt fra formanden (BK): Hjertestarter skulle gerne opsættes ved Naturhytten, hvis der er 
opbakning. GIF vil gerne reklamere for projektet. Tennisbanen er igen klargjort. Næste 
gang laver vi differentieret kontingent og en arbejdsplan. GKIC: Der har været 
bestyrelsesmøde, hvor BK repræsenterede Ejvind. GKIC er alligevel ikke interesserede i at 
ændre deres vedtægter, der er nedskrevet i 1995. For at ændre deres vedtægter skal der 
være et enstemmigt samtykke om eventuelle ændringer.  

5. Nyt fra kassereren (GN/NJ): Regnskab gn gået d. 5/5 21. Se referat fra generalforsamling. 
6. Nyt fra idrætsgrenene: 

• Fodbold (ungdom og senior): RH Tøjet er kommet og taget i brug. Ingen klager 
endnu. Trænere, der repræsenterer GIF får dragter med tiden. Ros til 
kontingentindbetaling. 

• Gymnastik: GH Mail fra CH: Deadline til det endelige program til 

gymnastiksæsonen næste år er? Fastholdes/nedsættes kontingentet pga. 
Corona i denne sæson og hvad bliver prisen? Vi fastholder kontingent. 

• Badminton: LI Ikke til stede. 

• Volleyball: LI Ikke til stede. 

• Motion: MB Intet nyt. 

• Idræt i Dagtimerne: JL Petanque er startet op udendørs. 7-8 juni holder de møde. 

• Tennis: MB (fx ons fra 17-19) 

• Floorball: MB starter i næste uge. SEB inviterer fodboldfitness. 

• Aktivitetsudvalg: Skt. hansfest bliver reduceret til bålaften på Teglværksgrunden. 

• Sankt Hansudvalg: Se ovenfor. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – Torsdag den 20. maj 2020 
 Kl. 19-21.30 i Klubhuset Sportsvej 
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• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK Arbdag: Kældertømning. RH finder 
dato. 

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

• Kontakt til klubmodul: BK og MB Intet nyt. 

7. Nyt fra sponsor: måske nyt fra Sydbank. Info følger. 
8. To do fra sidst: Alle punkter er effektueret. 

• Evt:  

 
 
Næste deadline Stafetten: 5. aug og 5 nov. 2021. 

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

Mødekalender: 7/6 21 (hos BK), 9/8 21, 6/9 21, 4/10 21, 1/11 21, 6/12 21 (skal vi have en 
fredagsjulefrokost), 10/1 22, 7/ 2 22,  

Generalforsamling: 21. Feb. 22 


