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Bestyrelsesmøde GIF 

 

 
Sted 

 
Stolpegårdsvej 24,  

 
Dato 

 
9. januar 

 
Tid 

 
10-12 

 
Deltagere 

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

Fraværende Ole, Jacob 

 
Referent 

Bonnie 

Mødeleder 
og ordstyrer  

Christoffer 
 

 

 
Dagsorden                                                                                        Referat  

 Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Godkendt 

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

 Økonomi (Fast punkt)  
o Årsregnskab 

 Nye medlemmer (Fast punkt)  

 Generalforsamling 

 Workshop med DAI  

 Fodbold 
o Kan vi rykke indendørs? 
o Tider tirs: 14-15 (inden 

styrketræning 
o Tors: 15-16 (mellem 

badminton og yoga) 

 Idrætsdag 2023 – har vi nogle 
ønsker til programmet? 

 Medlemsarrangementer 

 Hjemmesiden 

 Opfølgning på spørgeskema 

 Idrætsfestival i Vejle 

 Årshjul 

 Fodboldbilletter 

 Evt.  
 

Seneste måned: 
Bruger kræfter på at få folk til at genindmelde sig 
i 2023. 15 indmeldte pt. 
God juleafslutning, stor tilslutning. Mad var 
positivt.  
 
Nye medlemmer: 
Anna, Asger, Frederik, Thomas, Robin. 
En lille håndfuld kommende medlemmer, der har 
været der, men ikke indmeldt sig endnu.  
 
Generalforsamling den 7.2 kl 16.00 
Samme lokale som normalt. Menuen er bestilt.  
 
Workshop med DAI: 
Mandag den 16. kl 10-14 
Frivillighed i foreningen, aflønning.  
Christoffer sender mail ud igen om skemaer. 
Bestilt sanwich og kage. 
 
Fodbold: 
Indendørs fodbold tirsdag fra 14-15. og 
selvfølgelig fortsat mandags træning.  
 
Regnskab – gennemgang af Jeanett: 
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Det godkendes og underskrives. Jeanett skriver 
punkter ned til de store udgifter. 
 
Idrætsdag 2023. 
 
Sundere sandwich og kage.  
Opfodre til at alle medarbejdere deltager på 
dagen.  
Byder ind med 11-15. 
 
Medlemsarrangement 
Marts klatring el paintball. Christoffer ser på det. 
 
Hjemmesiden er opdateret – kig på den  
 
Opfølgning på spørgeskemaer 
Christoffer genudsender skemaet. Indtil videre er 
der 5 medlemmer. 
 
Idrætsfestival 27. – 29. juni 
Christoffer tager afsted, og Jeanett tager med. 
 
Evt. 
 
Fodboldbiller til FCK – fra et medlem.  
Onsdag den 1. marts. 
Vi udbyder biletter til medlemmerne. 
 
Den 27 januar tager Therese styrketræning – og 
tak for det. 
 
Therese ytrer ønske om oprettelsen af endnu et 
gåhold. 
 
AM søger udendørs træning i sommer sæsonen 
 
Lars har besluttet at varetage flere timer i bo-
indsatsen og vil derfor træde ud af GIF pr. 1/3. 
Christoffer kommer fremover til at varetage Lars’ 
aktiviteter  
 
Næste bestyrelsesmøde den 6.2 kl 10:00-12:00  
 
 

 


