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Bestyrelsesmøde GIF 

 

 
Sted 

 
Stolpegårdsvej 24,  

 
Dato 

 
3. oktober 

 
Tid 

 
10-12 

 
Deltagere 

 
Erik, Therese, Jacob, Bonnie, Jeanett, Christoffer, Lars, Mimi, Ole, 
Anne Marie, Lars B 

Fraværende  

 
Referent 

 

Mødeleder 
og ordstyrer  

 
 

 

 
Dagsorden                                                                                        Referat  

 Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

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

 Økonomi (Fast punkt)  

 Nye medlemmer (Fast punkt)  

 Udlån af cykler  

 10/10 – hvem gør hvad 

 Kontrakt med MoMo 

 Ro-konkurrence  

 Workshop omring fondsmidler  

 Juleafslutning – hvordan ser dagen ud 

 Spørgeskema 

 Evt.                   

Seneste måned: 
Terese og C. i KABS. Der ønskes dans fra 
deres side, de ønsker muligvis 
medlemskab.  
C. har været på OFG. Og tale med 
personalet. De har købt 5 medlemsskaber. 
Pt. Kommer der 4 derfra.  
Charlottenlund krisecenter vil gerne købe 6 
medlemskaber. 
 
13 mand til yoga forleden dag!  
10 mand til klatring sidste uge – en dejlig 
tur. 
 
Økonomi: 
Store poster er medlemsture og 
kursusdage til instruktører. 
 
Nye medlemmer: 
Kit, Nicklas, 11 unavngivne 
medlemsskaber,  
 
Udlån af cykler: 
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Caféen ønsker at låne vores cykler 
indimellem.  
Nej til enkeltudlån – cyklerne kan lånes til 
GIF arrangementer. 
 
10.10.10 
 
Kaffe kl 9.30. 
Christoffer, Terese, Ole, Bonnie cykler. 
 
Mimi, Jena, Annemarie gå tur. 
 
Der bestilles kage hos Michael, evt. boller. 
Cafen laver varm kakao imens. 
 
C. sender smser og mails ud til 
samarbejdspartener. 
 
Kontrakt med Momo 
Underskrevet i torsdags, for 2022. Til dec. 
Laves 2023. 
 
Ro konkurrence: 
I Momo – til julearrangementet finder vi en 
vinder.  
 
Workshop om fondsmidler:  
C. har været til møde i fredags, hvor 
ønskes var et klubhus til GIF. Det er ikke 
muligt at søge penge til lokaler. 
C. og Terese følger op med Nickie på et 
senere tidspunkt.  
Hvis man har gode ideer kan man kontakte 
C. og byde ind. 
 
Juleafslutning  
Onsdag den 14. dec.  
Kaffe/brunkager og banko 
Mad efterfølgende. 
2 runder banko, GIF indkøber lidt gaver.  
Spørgeskema til Gif medlemmer: 
C. har ikke glemt det – ved input skriv/grib 
fat i ham. 
 
Evt: 
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Christoffer: Evaluering, hvad vi som 
bestyrelse kan støtte op om. Få det bedste 
ud af C. og vores tid.  
 
Rejse: 
Playitas; er det muligt at rejse. 
Det er pt. Hos Nickie. C. finder ud af om vi 
kan omgås reglerne. Mail til C. med 
ideer/C. tager kontakt til Lisbeth. 
 
Nye bestyrelsesmedlemmer: dec., jan. 
Åbne møder.  
Kan ikke komme i bestyrelsen. 
 
Fodbold: 
Terese efterspørger en styrketræning en 
aften i løbet af ugen hvis det bliver muligt at 
skaffe nye fodboldmedlemmer.  
Vi tager det op på næste møde. 
 
Seriøst kontra motion der hvor man er pt. 
Ønskes konditionstræning.  
(Anne- Marie) 
 
Workshop I hvide hus: 
24.11 – Ole vender tilbage til C. med mig. 
 
Nye lokaler åbning den 27. kl 15. 
Terese og Bonnie deltager, måske Anne-
Marie.  
 
 
 
 
 
 
 

Evt. 

 

 

                                                    

 

 


