
GIF IDRÆT PÅ
TVÆRS

N Y H E D S B R E V

Vi er gået ind i en ny sæson, og det har er helt
fantastisk at opleve, at vi starter sæsonen 2023
med samme energi og gejst som vi sluttede
2022-sæsonen med! 

Nye aktiviteter på programmet 
En ny sæson giver også mulighed for at udvikle
sig som forening, og derfor er det en glædelig
nyhed, at bestyrelsen har ønsket at sætte
indendørs fodbold på programmet igen fra marts
af, så vi ikke er afhængige af vind og vejr. Det
bliver i Gentoftehallen hal B hver tirsdag kl 14-15
frem til sommerferien 

SÅ ER VI I GANG IGEN! Medlemsarrangementer
Hvis man godt kan lide at være på glat is, så
kom med, når vi i GIF tager ud og curler d. 23/2
kl 14:45-16:45. Vi har tilkøbt en instruktør, som vil
hjælpe os i gang og komme med gode råd
undervejs. Det koster 100 kr at deltage og
tilmelding foregår til 22546686 eller til
instruktørerne og tilmeldingsfristen er d. 20/2 kl
12. 

Marts’ medlemsarrangement bliver klatring –
eller nærmere bestemt bouldering. Der skal
nok komme mere information på turen, men
hold jer opdateret, så i ikke går glip af en super
fornøjelig dag! 

Generalforsamling
D. 7/2 afholder vi årets generalforsamling på
Rådhuset. Vi mødes kl 16, hvor det formelle
starter, og herefter spiser vi en lækker middag.
Udover at vi skal have valgt næstformanden
og kassereren ind for de næste to år, kunne vi
også bruge et ekstra medlem eller to i
bestyrelsen. Hvis man har lyst til at bidrage til
bestyrelsesarbejdet med sine tanker og gode
energi, er man velkommen til at kontakte
bestyrelsen eller Christoffer for at høre mere. 



Bestyrelsens arbejde siden sidst
Vi har i bestyrelsen haft en temadag i samarbejde
med DAI d. 16/1, hvor vi bl.a. havde frivillighed og
kerneværdier på programmet, og hele bestyrelsen
glæder sig til at kunne bruge det i det videre arbejde
med foreningen

Hjemmesiden har også fået en opfriskning i den nye
sæson, hvor der bl.a. er tilføjet et årshjul, man som
medlem kan orientere sig i. Hvis du ikke allerede har
nået det, så hop ind og tjek vores hjemmeside ud. Det
er som altid på www.gif-idrætpåtværs.dk det foregår. 

Idrætsfestival for Sindet 2023
Har du i øvrigt hørt om Vejle Idrætsfestival? Hvis ikke,
så er det på tide! D. 27/6-29/6 drager GIF mod Vejle,
hvor vi sammen med vores venskabsforeninger
tilbringer tre dage fyldt med både aktiviteter og
hygge! Prisen bliver i omegnen af 1.000 kr pr person, til
gengæld er både dækket ind med transport til og fra
idrætshøjskolen, kost, logi og ikke mindst festmiddag
om onsdagen inden vi skal hjem torsdag. 

Fodbold i Parken d. 1/3
Hvornår har du sidst været på stadion? Hvis det er lidt
tid siden, så er der heldigvis gode nyheder! GIF har
nemlig fået foræret en bunke fribilletter af et af vores
medlemmer, så der er mulighed for at komme med i
Parken d. 1/3 kl 20:00 hvor FCK tager i mod Vejle BK i
Pokalturneringens kvartfinale. Tilmelding sker til
22566686 inden d. 22/2

Før jul sendte vi nogle spørgeskemaer ud sammen
med julenyhedsbrevet. Nogle af jer har allerede været
inde og svare på spørgsmålene, men vi vil gerne høre
fra endnu flere. Har du ikke været derinde i nu, så kan

du tilgå spørgeskemaet fra dette link:  (kan også findes
i mailen)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=c4wP-

Qhx1E2Zt_Fxj9xYsL9tuEI5tLdDsmHughBykyFURUEyMUtRW
VNHVE80M1ZHUUs4M05MOVU3QS4u

 
Husk også at følge GIF Idræt på Tværs’ Facebookside,
hvor Therese er flittig til at opdatere med de vigtigste

nyheder om medlemsarrangementer,
stemningsbilleder og meget mere. 

 
Hvis man skal meldes ind, så foregår det ligesom det

plejer ved, at man sender 400 kr på MobilePay til 79522,
kontant til instruktørerne eller via netbank på 5301-

0000265210 - husk at skrive jeres navn og kontingent
ved betaling.

 
 

Du kan følge med på:
www.facebook.com/GIF.IPT og på www.gif-

idrætpåtværs.dk.
På vegne af 

Bestyrelsen i GIF Idræt på Tværs
Christoffer, Idrætskoordinator

Tlf. 22546686 og cktx@gentofte.dk
 

Vi sluttede året godt af med juleafslutning og
fællesspisning, hvor Jena og Bonnie

selvfølgelig ramte dresscoden spot on! 
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