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 Tilstedeværende: Danny Haarup (DH), Alexander Sandorf (AS), Jane Løwe (JL), Kim 
Bonde (KB), Gitte Kaalund (GK), Charlotte Spendrup Ebbesen (CSE), Niels Jørn Jeppesen (deltager i 
punkt 1 og 2) og Signe Elkjær Bach (SEB). 
 

 
1. Formanden informerer om kontingent historik, og gennemgår 

forholdet/betingelserne/forventninger mellem GIF og i særdeleshed fodbold afdelingen: 
Der lader til at være en kultur for ikke at betale kontingent, særligt på nogen aktiviteter. GIF´s 
bestyrelse oplever at der bliver investeret en del i disse aktiviteter særligt fodboldafdelingen mht 
opstartsfester/afslutning, renovation af omklædningsrum, baner, spilletid osv. Disse investeringer 
synes GIF´s bestyrelse ikke bliver honoreret tilbage via kontingentindbetalinger. GIF´s bestyrelse 
har forsøgt med forskellige lokke-/presseringsmidler, hvoraf ingen har været særligt vellykkede. 
 
Ideer:  

• Pengeløssystem til øl og vand, der kun frigiver varer ved betaling. 

• Specifik liste til hvad der forventes af de forskellige udvalg (findes i 
trænermappen). 

• Udvalgsmøde inden opstartssæson hvor forventninger afstemmes. 

• Gitte holder møde d. 2. maj med fodboldudvalget, Jane tager med. Planen er 
især at få dialogen i gang mht hvordan vi får løst problematikken med at få 
lavet spillelister og få kontingenter indbetalt. 

• Sænke serviceniveau (undlade opstart/afslutningsfest)  

• Gammel spilletøj sendes til genbrug (vedtaget i bestyrelsen).  

• CES samler kontaktinfo for badminton og volley. 

 
2. Indlæg fra kasserer, fremadrettet samarbejde mellem bestyrelsen og kasserer, hvem gør hvad, 

og hvad skal kasserer gøre ?? 
Kontingent fra 20 feb til nu = 32.550 for et år siden i samme periode = 46.425. 
Ensrettede oplysninger:  

• Børneattest på alle trænere og hjælpetrænere. Navn og cpr nr skal bruges. Betingelse 
for overhovedet at få tilskud fra kommunen. Attesten skal laves en mdr inden opstart. 

• Ved sæsonslut: Godtgørelse udleveres når flg oplysninger er til stede navn, kontonr, 
hvilket hold de er tilknyttet. 

• Mail informationer til Niels Jørn: nj@fibermail.dk 

• Niels Jørn deltager fremover med jævne mellemrum til bestyrelsesmøderne. Kim står for 
invitationen. 

• Alexander Sandorf er fremover kasser. Hvilket skal på hjemmesiden. AS skriver til Marie 
for at få hende til at ændre det mmbay@live.dk. 

 
3. Mulighed for ekskludering af bestyrelsesmedlem, Jvf vedtægter.  

• Drøftet 
 
4. Evt: Konfirmationer: Mange her i weekenderne, enkelte er allerede konfirmeret.  
5. Evt: Klubvenner (tilskudsordningsrelateret løsning) er nedlagt. Dette skal skrives ind 

i vedtægterne inden næste generalforsamling. 
 

 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde – onsdag den 25. april 2018 
 kl. 20.00 til 22.30 Søndergade 28, 8883 Gjern 
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Årets mødekalender, inkl. dato for fællesmøde, frivillig fest og generalforsamling 2018-19: 
Mødekalender: Alle møder afholdes i klubhuset kl. 20 med mindre andet er aftalt. Kim sørger for 
slik til møder med mindre andet er aftalt. Ons d. 16/5, 6/6 18, ons d. 15/8 18, ons 12/9 18, ons d. 
10/10 18, ons 14/11 18, fre d. 7/12 18, ons d. 9/1 19, ons 6/2 19.  
Frivillig fest: Sommerfest 16/6 18. 
Generalforsamling: ons d. 20 feb 19. 
 


