Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Onsdag den 31. oktober 2016, kl. 19.00
Referent Jørgen Sørensen
Dagsorden
1. Ny situation for bestyrelsen efter Tina har meldt
fra som formand.
Hvordan organiserer vi os.
Sara Grarup blev ved sidste generalforsamling
valgt som suppleant til bestyrelsen.
2. Gymnastik er nede på kun én i udvalget, da
Anja har meldt sin fratrædelse.
Kan det køre sådan indtil generalforsamling?
3. Godkendelse af sidste referat 12. oktober
4. Nyt fra halbestyrelsen
5. Udvalgsorientering
6. Julefrokost ”hvem overtager styringen”
7. Medlemslottteri – hvordan går det med salget.
8. Eventuelt

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 31. okt 2016
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen Jakob
Atletik
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Katrine
Håndbold Anita
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Britta

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Vi kører videre med nuværende bestyrelsesposterposter indtil generalforsamling. Jørgen
kommer til at stå som kontaktperson (næstformand). Sara indgår i bestyrelsen som
bestyrelsesmedlem.
Hjemmesiden opdateres med den nye bestyrelse.
Sussi kontakter DGI og Vejle kommune for opdatering af bestyrelsen.
2. Katrine klarer opgaven indtil generalforsamling, med hjælp fra Sussi. Alice Ratleff vil
gerne være hjælpende hånd i bestyrelsen.
3. Kommentar fra skydning. Der er 4 hold af 4 personer til skoleskydning.
4. Der har ikke været enighed i bestyrelsen, med det resultat at Rasmus og Arnth har
trukket sig. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 22. november kl.
19.00.
Bålhytten er kommet godt op at stå.
Omsætningen i kantinen er steget lidt.
Spørgsmål til hallen fra badminton: Kan der arrangeres køb af sodavand fredag aften fra
automat e.l. Jakob undersøger.
Uffe spørger om der kan arrangeres salg ”ud af huset” i kantinen ved at udvide
sortimentet lidt. Reklamere lidt mere for muligheden for at købe med hjem.
5. Multiidræt: Mobning via mobilen foregår tilsyneladende også i klubben. Bliver måske
nødvendigt at inddrage telefoner i klub tiden. Hvis det bliver aktuelt, er det måske en god
ting at informere forældrene.
Ellers kører det godt. Især airtrack er populær.
Badminton: Ungdomsstævne med 48 deltagere i sidste weekend 29. oktober.
Turneringsholdet starter nu.
Fodbold: stoppet udendørs og starter indendørs på onsdag 2. november.
Håndbold: Ikke noget nyt
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Skydning: Ikke så mange skytter er startet endnu, men håber på mere fremmøde.
Bob: 29 til bob sidste gang. Stævne på lørdag 5. november.
Petanque: Er i vinterhi.
Gymnastik: Ikke noget nyt
6. Sussi bestiller mad til julefrokost. Uffe klarer bob seancen.
7. Gymnastik får måske ikke tid til at sælge alle lodsedler. Multiidræt vil overtage nogen af
dem. Katrine vil spørge bl.a. Bjarne om han vil hjælpe. Katrine skal have lodsedlerne fra
Anja.
8. Katrine vil opdatere link fra GLIF FB til afdelings FB sider.
Jørgen laver link til FB grupper fra hjemmesiden.
Hver afdeling der har FB side sender link til Katrine og Jørgen.
Opfordring til at møde op til Hallens ekstraordinære generalforsamling 22. november.
Fodbold bliver del af GLIF hjemmeside.
Sussi står nu for bookning af hallens lokaler. Hallens kontaktside er opdateret med dette.
Sara tjekker hvornår hallen kan bruges i den uge der er skolefest.
Skal kommunikeres ud når det er aftalt.
Næste møde fastholdes som tidligere aftalt til 24. november kl. 19.00.
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