
Referat generalforsamling 2023 – GIF – Idræt på Tværs 
Tirsdag d. 7/2 2023 kl 16:00 
Lokation: Gentofte Rådhus 
 
Tilstede, 19 personer: Therese, Erik, Ole, Mimi, Bonnie, Jeanett, Niels, Bjarne, Tonny, Henning, Robin, 
Jesper, Ann-Katrine, Mads L, Stina, Nickie, Lars B og Christoffer, Lisbeth fra DAI 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens/koordinatorens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Orientering af planer for sæson 2023 samt medlemmernes tanker herom 

7. Evt.  

Referat: 

Christoffer byder velkommen generalforsamling i GIF – Idræt på Tværs 2023, og leder os direkte til punkt 1 

på dagens dagsorden 

1. Valg af dirigent 

a. Lisbeth fra DAI vælges som dirigent 

2. Formandens/Koordinatorens beretning  

a. Formand Therese fortæller om den forgangne sæson i GIF, der bød på rigtig mange 

finde arrangementer, temadage, idrætsaktiviteter og meget mere.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  

a. Kasserer, Jeanett, fremlægger regnskabet for sæson 2022 

b. Regnskabet godkendes efter nogle få opklarende spørgsmål 

4. Indkomne forslag 

a. Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag, og derfor blev punkt 4 sprunget 

over 

5. Valg til bestyrelsen 

a. Da det er et ulige år, er næstformandsposten, kassererposten på valg 

b. Da Lars C har trukket sig som sekretær er sekretærposten på valg 

c. Som menigt medlem er Ole på valg  

1. Erik bliver stemt ind som næstformand, Jeanett bliver stemt ind som 

kasserer, Christoffer bliver stemt ind som nyvalgt sekretær.  

d. Tonny og Thomas ønsker at stille op som menige bestyrelsesmedlemmer 

1. Begge stemmes ind i bestyrelsen 

e. Robin ønsker at opstille som 1. suppleant  

1. Robin stemmes ind som suppleant  

6. Orientering af planer for 2023-sæsonen samt medlemmernes tanker herom 

a. Der kommer indendørs fodbold på programmet fra 1/3 af 

1. Spilles i Gentoftehallen hver tirsdag kl 14-15 (og så kan man gå til 

styrketræning bagefter!) 

b. Julie og Lars C er pr. 1/3 ikke længere en del af GIF-holdet grundet nye stillinger 



c. Mange spændende aktiviteter og arrangementer på programmet!  

1. Curling 

2. Fodbold i Parken d. 1/3, FCK – Vejle  

3. Sund By Walk and Run 

4. GIF-cup 

5. Idrætsfestival i Vejle 

d. Alle medlemmer opfordres til at komme med ønsker til arrangementer/aktiviteter 

til bestyrelsen eller Christoffer 

7. Evt. 

a. Der var et ønske om en ekstra ugentlig gåtur 

1. Café Stolpen udbyder en gåtur om fredagen uden om GIF-regi, så alle (både 

GIF’ere og ikke-GIF’ere) kan deltage 

2. Vangedes Venner går tur sammen hver lørdag  

3. Tonny vil gerne tilbyde at man kan gå 38 km med ham (svarer til afstanden 

mellem Gentofte og Helsingør!) 

4. Café Stolpen arrangerede sidste år Royal Side Walk – datoen for i år er 

endnu ukendt  

b. Der ønskes et boksearrangement  

Der takkes for god ro og orden og generalforsamlingen hæves! 


