
GIF Idræt på Tværs 

Generalforsamling 20.februar 2018 

 
Tilstede: 30 medlemmer 

 

 
1.        

Lisbeth Crafack, DAI valgt som dirigent. 
 

2.        

Formandens/koordinatorens beretning. 

Sikke en sæson 2017 vi har haft i GIF Idræt på Tværs! Jeg vil i 

følgende komme ind på nogle af de ting der er sket i sæsonen men det 

bliver for omfangsrigt at nævne alt. 

Kort opsummering (hver enkelt punkt blev uddybet på 

generalforsamlingen): 

Rekordmedlemstal på 115!!! 

Super medlemsarrangementer – hesteridning, bowling, gocart mm. 

Enorm medie aktivitet med flotte artikler og tv-indslag. 

Rekordantal til Idrætsdagen med 75 deltagere. 

Et enormt engagement ved ”forløbet 100kmformentalsundhed”. 

En virkelig succesrig dag/cykeltur til ”Verdens Mentale Sundhed” 

med højt fremmøde (46) og god stemning. 

Medlemsaftener hver anden tirsdag med lækker mad og socialt 

samvær. 

Aktiv Facebook side, hvor vi dokumenterer ”hverdagen i GIF”. 

Trøjeuddeling da vi rundede 100 medlemmer. 

Ny hjemmeside, ikke så fancy men informativ. 

Hyggelige sommer og jule ”afslutninger”. 

En tur til Playitas, Fuerteventura med stor succes – motion, sol og højt 

humør. 

Samarbejde de Kultur-og Fritidsafdelingen (Visionskommune) 

Og masser af andre ting…………… 



  

En stor tak til jer alle for at bidrage til en formidabel sæson. I har alle 

bidraget på hver jeres måde til at det blev sådan en sæson. Vi sender 

en kærlig tanke til Ditte som kom alvorlig til skade med sit ben til 

idrætsdagen og som stadig kæmper med at blive helt fit. Vil gerne sige 

speciel tak til Niels P og Therese B for deres ENORME indsats i 

forhold til at stille op til interviews til alle landets medier. Det har 

virkelig været modigt og har gjort at GIF er blevet synliggjort i hele 

DK. På hele bestyrelsens og alle medlemmers vegne – tak skal I have. 

Næste sæson bliver ligeledes mindeværdig, da vi runder de 10 år som 

forening og det er bestyrelse ved at finde ud hvordan vi fejrer. Der vil 

komme en masse aktiviteter, sociale arrangementer og meget meget 

mere. 

Der blev vist billeder og video fra sæsonen 

 

 

3.  

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab ved kasserer Tina og 

Bonnie. Sammenfattet kan vi konkludere, der er en sund økonomi i 

foreningen ved hjælp af det tilskud på 100.000kr der kommer fra 

Gentofte Kommune. Lisbeth Crafack, DAI fortalte at vi som forening 

kan være meget glade for den opbakning, da den ikke ses mange 

steder på landsplan. 
 

4. 

Ingen indkomne forslag. 
 

5.  

Valg af sekretær og bestyrelsesmedlemmer. 

Simon Andersen og Birthe Madsen ønskede genvalg. De blev 

genvalgt og derudover blev Niels Pedersen valgt ind i bestyrelsen. 
 

6.        

Valg af bestyrelsessuppleanter. Bonnie Hemmingsen ønskede genvalg 

og blev valgt. Derudover blev Erik Nielsen valgt ind som suppleant 



 

 

 

 

7.        

Snak om GIF ”Jubilæumsmateriale”.  

Der blev uddelt nogle spørgsmål som deltagerne skulle svare på. 

Svarene skal bruges til et jubilæumsmateriale som bestyrelsen vil 

udarbejde. Dette gav nogle gode diskussioner i grupper og bestyrelsen 

fik nogle fine personlige historier til fremadrettet brug 

 

8.        

Orientering om sæson 2018 og 2019 

Sæson 2018 bliver spændende og begivenhedsrig. Simon fremlagde 

aktivitetsoversigten for året (kan findes på hjemmesiden). 

Medlemmer gav udtryk for at følgende kunne være spændende at 

prøve følgende aktiviteter: Fælles kano/kajak/ro tur og deltagelse med 

lokal løbeklub i forbindelse med Royal Run. 
 

Bestyrelsen orienterer om at den har besluttet en kontingent forøgelse 

i 2019 til 400kr kalenderårligt 
 

9     

Evt. 

 

Referent: Simon 
 


