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Bestyrelsesmøde GIF 

 

 
Sted 

 
Stolpegårdsvej 24,  

 
Dato 

 
6. februar 

 
Tid 

 
10-12 

 
Deltagere 

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

Fraværende Christoffer, Therese, Jeanett med den sidste halve time 

 
Referent 

Bonnie 

Mødeleder 
og ordstyrer  

Bonnie 

 

 
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)  

 Generalforsamling 

 Kerneværdier  

 Sund By – Walk and Run 

 Medlemsgave opfølgning 
o Vi har fundet en anden 

leverandør af 
medlemsgaver 

o Muleposer til 15 kr stk 
(Vareprøve medtages til 
mødet) 

o Shoppy Colour Bag (135 
g/m²) indkøbspose med 
tryk el. logo | IGO Profil 

o T-shirts til 72,25/110,3 kr 
stykket 

o Kratos kortærmet cool-fit 
T-shirt med rund hals til 
herrer med tryk el. logo | 
IGO Profil 

Siden sidst: 
 
Ny ansat yoga instruktør, Lorene, hun starter på 
torsdag. 
 
Medlemsgave: 
 
Muleposer ønsker bestyrelsen ikke alligevel. Der 
bliver talt om det giver mere mening med et 
stykke tøj. T-shirts har vi fået flere gange, så 
hellere noget andet. 
Langærmet sweatshirts med lynlås, pris? Til 
næste møde må Christoffer gerne komme med 
et bud på en sweatshirt, pris mv., så taler vi om 
det igen og tager stilling til om vi ønsker at bruge 
pengene på det.  
 
Nye medlemmer: 
Ca. 35 stk. 
 
Økonomi: 
 
Springes over da Jeanett ikke er der. 
 
 

https://www.igoprofil.dk/tasker-rejseartikler/indk-bs-b-reposer/shoppy-colour-bag-135-g-m-indk-bspose/p401832
https://www.igoprofil.dk/tasker-rejseartikler/indk-bs-b-reposer/shoppy-colour-bag-135-g-m-indk-bspose/p401832
https://www.igoprofil.dk/tasker-rejseartikler/indk-bs-b-reposer/shoppy-colour-bag-135-g-m-indk-bspose/p401832
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/kratos-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-med-rund-hals-til-herrer/p20249925
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/kratos-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-med-rund-hals-til-herrer/p20249925
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/kratos-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-med-rund-hals-til-herrer/p20249925
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/kratos-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-med-rund-hals-til-herrer/p20249925
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o Niagara kortærmet cool fit 
t-shirt til mænd med tryk 
el. logo | IGO Profil 

o Damemodel findes 
selvfølgelig også!  

 Pris på Royal Run-billetter (100 
kr sidste år) 

 Støtte til Vejle Idrætsfestival (Vi 
tilbød 1000 kr pr prs sidste år – 
ca halv pris)  

 Yogainstruktør 

 Næste mødedato.  
o Erik og Christoffer er 

forhindret d. 6/3.  
o Kan det holdes onsdag, 

torsdag eller fredag i den 
uge?  

 Orientering om Conventus? 

 Indkøb af fodbolde til indendørs 
fodbold 

o Christoffer ønsker to 
futsalbolde, to 
indendørsbolde og to 
standardbolde.  

o Skal vi også købe en 
kompressor til alle bolde + 
cykler? 

 GIF-cup 2023 
o Vi vil gerne holde 

fodboldstævne. 
o De andre foreninger har 

ytret ønske om d. 16/6 kl 
11-15 

o Der er ledige baner  
o Det bliver et 

opvarmningsstævne 
inden Idrætsfestival 

 Evt.  
 

Generalforsamling: 
 
Vi har styr på det, vi mødes 15.30. 
Erik og ole er på genvalg.  
Jacob melder sig ud. 
Thomas og Tonny stiller op i morgen. Vi er 18 
tilmeldte 
 
Kerneværdier: 
 
Udsættes til næste møde pga flere afbud i dag. 
 
Sundby walk:  
 
Onsdag den 10 maj. 10-14. tilmeldingsfrist den 
25.april 
Vi har personaledag den dag -  Erik og Mimi vil 
gerne stå for det. 
Tilmeldingsfrist her i huset den 20 april, så kan 
der købes billetter ud fra hvor mange tilmeldinger 
der kommer. 
 
Royal run billetter: 
 
Samme pris som sidste år, 100 kr.  
T-shirts/startnummer ønskes udleveret ugen før 
Royal run. Folk kan afhente i huset inden.  
En opmærksomhed på hvornår man tilmeldes ift. 
T-shirts størrelse, så folk for den rette størrelse. 
 
Støtte til idrætsfestival: 
 
1000 kr. igen i år. 
 
OBS… 
Bestyrelsesmøde næste gang rykkes til fredag 
den 10. kl 9.30-11.30. Derfra må vi finde ud af 
hvad dag der passer den nye bestyrelse. 
 
Orientering om Conventus: 
 
Springes over til næste gang 
 
Indkøb af fodbolde: 
Godkender indkøb af fodbolde og kompressor. 
 
Evt. 
 

https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/niagara-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-til-m-nd/p107454490
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/niagara-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-til-m-nd/p107454490
https://www.igoprofil.dk/toej-tilbehoer/t-shirts/niagara-kort-rmet-cool-fit-t-shirt-til-m-nd/p107454490
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AM efterspørger puls og styrke 
Mere ketcher sport (badminton, paddel, Squash) 
Ønskes. 
Dans ønskes også. 
Speedminton. 
 
Træning ift. Royal run. Programmer til det. 
Interval træning ønsker AM I løbegruppen, eller i 
en puls/styrke gruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


