Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Fredag 15. januar 2016
Referent Jørgen Sørensen
Dagsorden
1. godkendelse af sidste referat
2. orientering fra hallen
3. orientering GLIF
4. orientering fra udvalg
5. eventuelt.

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato dato/md år
Deltagere:
GLIF Tina
Sussi
Jørgen
Hallen Rasmus
Atletik Erling, Marie
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Anja, Katrine
Håndbold Arnth
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Britta

Referat:
1. godkendelse af sidste referat
Ikke behandlet
2. orientering fra hallen
26. december havde Kirsten ryddet pænt op i kantine og køkken.
Da hun vendte tilbage 4. januar var der svinet til i kantinen og der havde været nogen og
rode i køkkenet. I toilettet i aulaen var der stoppet flere ruller papir i toiletkummen.
Det er rigtig træls sådan noget forekommer.
3. orientering GLIF
Tina vil starte GLIF Facebook side. Jørgen opretter derefter link til Facebook siderne fra
hjemmesiden.
Sussi har sendt annonce til avisen om generalforsamlinger.
Jørgen opfordrer afdelinger til at holde deres hjemmesider opdateret. Hjælper gerne
med at gøre det.
4. orientering fra udvalg
Atletik: Intet nyt.
Badminton: Intet nyt.
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Bob: 28 medlemmer. Mange spiller og deltager i turneringer.
Fodbold: Intet nyt.
Gymnastik: Går godt for nyt hold "Børn og forældre".
Håndbold: Intet nyt.
Multiidræt: God tilslutning. Jonas ønsker at stoppe i bestyrelsen.
Petanque: Ligger i vinterdvale.
Skydning: Intet nyt.

5. eventuelt
Uffe bemærkede at hallen var tom torsdag i denne uge. Synes det er trist hallen
ikke bliver brugt nok. Opfordrer til at bruge hallen så meget som muligt. Dog
skyldtes manglende aktivitet denne aften, at håndbold var ude at spille kamp.
Uffe foreslår opstart af kroket afdeling, da der er interesserede spillere.
Forespørger om det måske var muligt at kroket kunne få lov at benytte
petanques "Bombehus".
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