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Bestyrelsesmøde GIF 

 

 
Sted 

 
Stolpegårdsvej 24,  

 
Dato 

 
5. september 

 
Tid 

 
10-12 

 
Deltagere 

 
Erik, Therese, Bonnie, Jeanett, Christoffer, Mimi, Ole,  

Fraværende Jacob, Lars, Anne Marie, Lars B 

 
Referent 

 

Mødeleder 
og ordstyrer  

 
 

 

 
Dagsorden                                                                                        Referat  

 Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

 

 Hvad har vi lavet den seneste 
måned? (Fast punkt) 

 Økonomi (Fast punkt)  

 Nye medlemmer (Fast punkt)  

 Fodbold (Therese)  

 Medlemsarrangement for 
oktober, november og december  

 Status på aktiviteter  

 Verdens Mentale Sundhedsdag 
10 km d. 10/10 

 Muligt samarbejde med 
Charlottenlund Krisecenter 

 Husk bestyrelsesmiddag d. 13/9 
kl 17:30 

 Evt.                   

Erik fortsætter i bestyrelsen - fantastisk!  
Den seneste måned har budt på 
sommerstemning! Det har været svært at komme 
i kontakt med samarbejdspartnere. 
Sommerprogrammet har været i spil. Taget okay 
imod, men vi kunne godt have været flere. 
Specielt til cykling, hvor der max var to 
medlemmer med på tur. Cykling skal næste år 
introduceres inden/efter ferien. 
Økonomien er god. Der er bl.a. blevet brugt 
nogle penge på instruktørtøj, som har været den 
største post for juni + juli. Yogaregnskabet bliver 
lukket ned, og udgifterne til yoga bliver trukket fra 
det store budget fremover.  
Vi har set en håndfuldt nye medlemmer over 
sommeren, og kommer også til at se nogle nye 
ansigter i den kommende tid, bl.a. fra 
Ungecenter – tag godt i mod dem   
Therese fortæller om udfordringer med banen til 
fodbold. Christoffer skal nok undersøge, om der 
kunne være en ledig tid på en anden bane. 
Alternativt kan vi omlægge til indendørs fodbold 
om torsdagen i samme tidsrum som badminton – 
dette aflås for nu.  
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De kommende medlemsarrangementer bliver 
som følgende: 
Oktober: Ridning  
November: Bowling og middag 
December: Juleafslutning med æbleskiver og 
banko  
Januar: Curling  
Vi er i GIF blevet kontaktet af Charlottenlund 
Krisecenter, som ønsker et samarbejde, hvilket 
bestyrelsen bakker op om. Christoffer går videre 
med dialogen.  
GIF bakker op om Verdens Mentale 
Sundhedsdag d. 10/10, ved at planlægge en 
cykeltur for alle interesserede. Vi starter med 
kaffe kl 9:30, cykler kl 10 og drikker varm kakao 
og spiser lidt kage efterfølgende + udtrækning af 
gavekort mellem alle deltagende. Der arrangeres 
også en gåtur, for dem der ikke cykler. 
Derudover kontaktes Villabyerne m.h.p. at 
komme ud med den gode historie om GIF 
 
Husk bestyrelsesmiddag d. 13/9 kl 18 
 
 

Evt. 

 

 

                                                    

Evt.  
 
Christoffer begynder at planlægge 
generalforsamling 2023. Følgende datoer er i 
spil: 7/2, 9/2 og 28/2 
Therese efterspørger mere indhold til 
Facebooksiden, det skal hun få :-D  
Der er fortsat plads til flere 
bestyrelsesmedlemmer. Der er nævnt nogle 
potentielle navne, som vi kan spørge om de har 
lyst til at lave noget bestyrelsesarbejde i GIF 
Lars C træder ud af koordinatorrollen, men 
fortsætter som instruktør 3 gange om ugen. Der 
bliver stillet spørgsmål ved, om det betyder at 
GIF kommer til at mangle timer, og Christoffer 
forsikrer, at vi selvfølgelig er opmærksomme på, 
at det ikke vil få indvirkning på det arbejde, der 
bliver gjort i GIF  
Næste møde er d. 3/10 
 

 


