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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9/8 21: Godkendt. 
2. Nyt fra formanden:  

• Arbejdsdag: Kælder er ryddet. KB har bestilt ventilation til at affugte kælder. Ebbesen laver 
et tilbud på isolering af etageadskillelse og inddækning af skorsten. Bay laver et tilbud på at 
vandskure gavle.  

• GKIC: Har anmodet om hallen d 6/10 til borgermøde. Vi vil gerne se en forhåndstilmelding 
for at se om det er nødvendigt af aflyse al idræt den dag. 

• GAU, Lokalrådet og Labland har planer om forskønning af Gjern, men ikke planer om 
reparation af bymidte-belægning i nærmeste fremtid. 

3. Nyt fra kassereren:  Kontingentindtægter går godt. Sponsorater er kommet ind som 
håbet/forventet. Der er købt lidt til værktøj og IKEA. 

4. Kort nyt fra udvalgene (inkl.  GKIC)   

• Fodbold (ungdom og senior): RH Kontingentnedsættelse til halve sæsonner kan 
først træde i kraft når helsæsonsspillere har betalt.  

• Gymnastik: GH Gym opstarter i denne uge og alle hold er stort set besat. 
Samarbejder med biblioteket om halloween-tur d 20/10 2021. Ønske om 
håndvægte, elastikker, hulahopringe. Ny skumkile. Vi vil gerne se et tilbud, men er 
positive overfor forslaget.   

• Badminton: LI der går godt med udlejning af baner. Men der kom aldrig en træner. 

• Volleyball: LI Starter i morgen. 

• Motion: MB  

• Idræt i Dagtimerne: JL de starter op i denne uge. 

• Tennis: MB Intet nyt. 

• Floorball: MB det går godt. Ønsker sig flere bander. 

• Aktivitetsudvalg: JL Intet nyt. Ingen late night før foråret 2022. 

• Sankt Hansudvalg: JL Intet nyt. 

• Klubhus og materiale (Kim Bonde Madsen): BK 

• Info/ webmaster (Marie Bay): BK retter hjemmeside mht brorenovering. 

• Kontakt til klubmodul: BK og MB. Log in har drillet. Nu duer det igen. 

5. Nyt fra sponsor: 
• Herunder status fra søgte sponsorater: der skal søges byggetilladelse. 

6. Kommende indesæson: Alle hold er oprettet på nær fodbold. Trænermøde afholdes snart 
for at få indefodbold på plads.  

7. Status på kontingentopkrævninger og indbetalinger: Nævnt under pkt 3. 
8. Status på to-do fra sidste møde:  Drøftet. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – mandag den 6. sep. 2021 
 Kl. 20.00 i Klubhuset Sportsvej 
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9. Klubhus Arbejdsdag 5/9 evaluering: Få men dygtige folk troppede op. Al sand er ude af kælderen. Vi 

skal gentænke arbejdsdag med konkrete opgaver. 
10. Evt: 

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

Mødekalender: 4/10 21, 1/11 21, 6/12 21 (skal vi have en fredagsjulefrokost), 10/1 22, 7/2 22. 
Generalforsamling: 21. Feb. 22 

Stafetten deadline: 5. nov. 21, 5 feb. 22 


