Bestyrelsesmøde 6.februar 2018
Tilstede: Per, Therese, Mimi, Lene, Bonnie, Birthe og Simon
1. Smalltalk
2. Referat fra sidst godkendt
3. Dagsorden godkendt
4. Medlemmer: 64 pt
5. Simon referent og fælles ordstyrer rolle
6. Aktiviteter:
Styrketræning:Mange om tirsdagen, færre om fredagen, torsdagen
er også god
Der har været rigtig godt gang i cyklingen med op til 6 deltagere
(med stor sundhedsværdi)
Fodbold er helt i top pt. med stort fremmøde på ca. 12 hver gang
Svømning, den eneste aktivitet vi er sårbare vedr. dækning af
instruktører. Vi skal være obs. på dette.
Skøjteturen: 11 deltager, god stemning og masser af udfordringer.
En relativ billig aktivitet som godt kan gentages
Møde i frivillighedscenteret: Info om hvordan vi i GIF kan tage
godt i mod "Nye Borgere". Muligvis til opstart i maj til cykel/gå
forløbet.
Rejser/ture: Prioritering af Playitas fremfor Vejle Idrætsfestival og
Friluftsugen, da det er her der kan komme instruktører med. Simon
melder det ud til medlemmer. Simon er blevet opfordret af DAI til
at være med til planlægningen af Playitasturen-møde med Lisbeth
Crafack på mandag
Håndboldfitness: Skudt til hjørne da GVH ikke er klar på
samarbejde pt.
Paddletennis i april i Herlev - Bonnie kigger på om det passer i
kalenderen
7. Nyt fra Simon
Kæmperne holder 20års jubilæum den 23/2 på Nørrebro. Bonnie og
Mimi ser på om e tager derind – Mimi står for en kurv

Oplæg med Niels P for 11 studerende i FAK uddannelsen i
Brøndby gik rigtig godt
8. Økonomi: Økonomidamerne gør opmærksom på at vi bruger en
del flere penge hver år end tidligere. Vi skal som bestyrelse på
obs. på dette og have ekstra fokus på fremadrettet hvordan vi
prioriterer foreningen aktiviteter
Muligvis betaling til sommer og juleafslutning. Kontingent
forhøjelse til 2019, som skal orienteres om på generalforsamlingen.
Næste møde tirsdag den 6/3 kl. 11-13

