Bestyrelsesmøde 24/10-2018
Tilstede: Lene, Per, Birthe, Erik, Therese, Mimi og Simon

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smalltalk
Referat fra sidst godkendt
Dagsorden godkendt
Simon referent og fælles ordstyrerrolle
107 medlemmer
Status fra aktiviteterne
Mtb er i gang nu - vi skal ha folk med!
Julebowling invitation er sendt ud
Juleafslutning 11/12 er der styr på - chili con carne er lavet!
Der er bestilt lokaler til generalforsamlingen i 19. februar 2019
12 medlemmer skal ind og løbe Spartaløb i Fælledparken på lørdag - der
sendes SMS ud til heppere
Cykelforløbet ”100km for mental sundhed” er slut nu og vi havde en god dag
den 10/10. Bjarne og Bonnie havde skaffet fine præmier og maden var lækker.
Alle kaptajner har gjort et flot arbejde. Ifølge DAI bliver konceptet nok
anderledes næste år, da der sandsynligvis ikke ser samarbejde med
cyklistforbundet.

7. Nyt fra Simon:
Er i dialog med Lisbeth Crafack, DAI om at lave løbeworkshop over to dag.
Er i gang med at afslutte kontrakten med Fysioterapien og det ser pt svært ud
med den “ekstra time” om torsdagen, hvor vi træner uden beregning.
Skal holde koordinatormøde med koordinatorerne i hovedstadsområdet i
næste uge.
Simon har fravalgt at tage til koordinatortræf i Vejen 8 november.
“November Challenge” med egne videoer fra YouTube kanalen laves og
sendes ud
8. Ændring af medlemsaftener.
Efter en snak besluttede vi følgende:

Vi kommer ikke til at benytte Hvide Hus hver anden tirsdag til spisning, men i
stedet arrangerer Simon ture ud i kommunen på forskellige hverdagsaftener
for at følge de forskellige idrætsforeningens bedste hold.
Dette gør vi for at styrke medlemmernes kendskab til lokale
idrætsforeningerne og opnå tilhørsforhold til lokale idrætsforeninger / lokale
helte- og skabe mulighed for socialt netværk.
I lang tid har vores eksisterende tilbud om medlemsaften fungeret mest som
en “madklub” for en håndfuld faste GIF medlemmer/Hvide Hus medlemmer
og vi er i de 3 år ikke lykkedes med at gøre det attraktivt for den brede gruppe
GIF medlemmer.
Ovennævnte og det at Per ikke skal være på vagt om tirsdagen mere, har gjort
at vi har tænkt nye tanker og i bestyrelsen ønsker at prøve det af.
9. Evaluering af jubilæum: Gik rigtig godt med opgavefordelingen. Hellerupvej er
et rigtig godt sted at holde et stort arrangement - godt med køkkenadgang.
Godt med stor opbakning (66 personer). Har fået hjælp af Danny medlem til
at lægge video på Youtube. Simon har igen igen forsøgt at få dem der har
lavet filmen til at forbedre lyden, men forgæves.

10. Evt.
Julemarked 6.december på rådhuset
Til generalforsamlingen skal vi have oplægsholder - tænk over det!
Næste bestyrelsesmøde er mandag 5/11 kl.8.30 i Cafe Stolpen (snak om
aktiviteter - se og prøve!)
I december 5/12 er det kl.13-15 i Cafe Stolpen

