GIF - Bestyrelsesmøde den 6.3.18
Tilstede: Mimi, Birthe, Lene, Erik, Bjarne, Per, Bonnie, Therese.
1. Ref. fra sidst godkendt.
2. Godkendt dagsorden.
3. Ingen nye medlemmer umiddelbart.
4. Status på de forskellige aktiviteter:
Cykling kører fortsat godt, også alle de andre aktiviteter.
Klatring den 22. marts.
Starter i Gentofte løbe klub, torsdag den 8. marts, træning til Royal run.
10.10.18
Cykle-100 km, senest den 15. marts tilbagemelding. Det sørger Simon for.
Ny rute skal planlægges, da der er vejarbejde på den gamle rute.
Mandag kl. 13.30 i kombi med gåtur med opstart mandag den 9. april.
Kaptajner: Birthe, Therese, Per, Bjarne. Erik vil gerne være med fra juni.
Mimi: kaptajn for gå holdet.
Simon sender en mail til dem fra sidste år, så de kan melde til igen i år hvis de har lyst.
Det er obligatorisk for kaptajner at have hjelm på, resten opfodrer vi til at have hjelm på.
Kontaktperson Simon, han sender mail til 100 for mental sundhed senest 15. marts.
Evaluering af generalforsamling:
Fungerede fint med at alle skrev de gode historier ned. Vi har endnu ikke set dem.
Erik melder sig til at skrive det rent i word.
Der manglede lidt service til en start fra køkkenet side.
Maden var fin.
Fungerede fint at sidde ved flere borde i stedet for et stort, det gør vi igen næste år.
Mimi og Bonnie fortæller kort fra kæmpernes jubilæum. Vi hilste på Kirsten, skulle hilse alle. Vi har
lovet at invitere hende til vores jubilæum.
Simon skal finde ud af hvad dato vi har jubilæum til næste bestyrelsesmøde.
Paddeltennis, Simon og Bonnie laver opslag.
5. Konstituering af bestyrelse:
Bestyrelsesformand: Mimi
Næstformand: Lene
Menige medlemmer: Therese, Per, Birthe, Niels
Suppleanter: Bjarne, Erik, Bonnie
Sekretær: Simon
Kasserer: Tina
Evt
Mimi havde bagt 2 fantastiske kager til mødet i dag!! For at byde velkommen til de nye
bestyrelsesmedlemmer.

