Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Onsdag den 12. oktober 2016, kl. 19.00
Referent Jørgen Sørensen
Dagsorden
1. GLIF orientering
2. Godkendelse af sidste referat 9.8.
3. Nyt fra halbestyrelsen ved Rasmus Buhl
4. Udvalgsorientering
5. Julefrokost ”hvad skal vi”
6. Rengøring i hallen
7. Medlemslotteri udlevering af lodsedler
8. Eventuelt + ny mødedato

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 12. okt 2016
Deltagere
GLIF Tina
Sussi
Jørgen
Hallen Arnth
Atletik Erling/Marie
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Anja
Håndbold Anita
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Søren

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Indkaldelse til årsmøde DGI 23. november kl. 18.00. Hvis nogen gerne vil deltage, så
kontakt Tina.
2. Godkendt
3. Bålhytteprojektet kører godt
4. Atletik: Ikke helt færdig med sæsonen endnu.
Fodbold: 3 Super Liga spillere på besøg 12. oktober.
Fodbold afdelingen skal på tur og se fodboldkamp.
Rørlagt grøft ved fodboldbanen.
Badminton: Godt i gang. 15 nye motionister. Børn er også begyndt at komme.
Begynderstævne for børn lørdag 29. oktober.
Gymnastik: 3 hold kørende. Ryghold 14 deltagere. 8 deltagere på mor-far-barn og 9 på
springhold.
Bob: Godt i gang 20-25 spillere. Bobstævne i hallen 5. november.
Skydning: 5 nye skytter, men ikke alle ”gamle” skytter kommet i gang endnu.
Skoleskydning er kommet i gang, men kun én deltager.
Multiidræt: Går godt. 19 unge mennesker deltager.
Håndbold: 9 spillere U6/U8 turneringshold, 14 spillere på dameholdet men er i en lidt
træls pulje transportmæssigt.
Petanque: Lukket ned for vinter.
5. Forslag om at holde julefrokost den aften hvor Borgerforeningen holder musikaften.
Det kunne bevirke flere kommer til dette arrangementet.
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Men overvejende stemning for bob lignende arrangement som sidste år.
Julefrokost planlagt til 20. januar, Kl. 17.00, starter med møde først.
Tina bestiller mad.
6. Tidspunktet ligger ikke fast endnu.
7. Der blev snakket om at det var lidt uheldigt at sælge både GLIF lotteri og bålaktier
næsten samtidig. Men tilladelse til lotteriet er søgt og lodsedler med trækningsdatoer er
trykt. Så vi kan ikke lave det om nu.
Lodsedler blev delt ud til afdelingerne.
50% af indtægter ved salg tilfalder afdelingerne.
Lodsedlerne skal være solgt inden 25. november.
8. Næste møde 24. november kl. 19.00.
Spørgsmål til udsugning i køkkenet, da der er problemer. Elektriker er bestilt.
Der er mulighed for extraordinær generalforsamling i hallen. Tina meddeler at hun
trækker sig fra idrætsforeningen hvis ¾ af den eksisterende halbestyrelse trækker sig.
Badminton føler sig lidt generet af børn der løber over banerne når der spilles. Er bange
for at komme til at ramme dem med ketcher.
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