Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Tirsdag den 09. august 2016, kl. 19,00
Referent
Dagsorden
1. GLIF orientering
2. Godkendelse af sidste referat 23.3. ”Haltider”
3. Nyt fra halbestyrelsen ved Rasmus Buhl
4. Udvalgsorientering ( Afdelingsønsker)
5. Træningstider til annonce VIGTIGT
6. Rengøring i hallen den 3.9. kl. 9,00
7. Medlemslottteri ??
8. Eventuelt + ny mødedato

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 9.aug 2016
Deltagere
GLIF Tina - afbud
Sussi
Jørgen
Hallen Arnth
Atletik Ikke mødt
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Anja
Håndbold
Multiidræt
Petanque
Skydning

Anita
Sara
Anni
Ikke mødt

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Ingen nyt.
2. Ingen referat skrevet fra hal tider møde.
3. Hallen lukker uge 48. Lagt op til ikke at lukke hele ugen, men har ikke fået besked endnu.
Fået tilskud til bålhytte fra Vejle kommune.
Uffe synes det er en voldsom stigning på kaffe og kage. Steget fra 20 til 30 kr. Det vil
muligvis betyde at bob må sætte kontingent ned for at modvirke. Hallen ser på det, det
var ikke meningen at prisen på kaffe skulle være sat op nu.
Mulighed for vindmølle lokal tilskud hvis de nye møller i Klink bliver til noget. En mulighed
for hallen?
Hallen vil gerne have ønsker, fra forskellige GLIF afdelinger, til forbedringer i hallen og
omgivelser.
Det er endnu ikke aftalt, hvad der skal ske med rengøring af hallen fra nytår når Bjarne
stopper.
4. Petanque har haft en god sommer med 18 medlemmer og godt fremmøde. Der er
klubmesterskab 3. september.
Der spilles så længe der er lyst nok. Lidt problemer med alger på banen.
Bob har spillet sommeren igennem, dog med færre fremmødte en om vinteren.
5. Håndbold vil gerne flytte damehold til torsdag fra 20-22. Det kræver at tiden deles med
klubben den første halve time. Klubben er indforstået.
Haltid listen opdateret. Listen sendes rundt. Sussi sender annonce til avisen.
6. Alle afdelinger skal stille 3 personer.
Petanque kan ikke deltage i rengøring den valgte dag, da der er klubmesterskab.
7. Der er udtrykt ønske om at genindføre medlemslotteri.
Der er tilslutning fra de forskellige afdelinger til at genindføre lotteriet. Det skal dog sættes
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i gang tidligere end sidst. Vi forsøger med 250 lodsedler.
Annoncer på bagside udelades. Støtteforening spørges i stedet om tilskud (Sussi).
Jørgen får lodsedlerne trykt. Hovepræmie + 6 udtrækninger.
Mulige udtrækningsdage er julemarked, loppemarked, gymnastikopvisning, fastelavn,
aktivitetsdage. Overveje mulighed for mobilpay ved salg af lodsedler.
8. Conventus skal opdateres - hold og kontingent.
Næste møde: onsdag 12. okt 19.00
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