Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Torsdag den 24. november 2016, kl. 19.00
Referent Sara
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat 31. oktober
2. GLIF orientering
3. Nyt fra halbestyrelsen
4. Udvalgsorientering
5. Medlemslottteri aflevering m.m.
6. Udbetaling af instruktørløn
7. Er der behov for vedtægtsændringer
(bestyrelsesvalg)
8. Fastlæggelse af generalforsamlinger
9. Eventuelt + ny mødedato

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 24.nov 2016
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen
Atletik Marie
Badminton Søren
Bob Afbud
Fodbold Bo
Gymnastik Katrine
Håndbold
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Søren

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Katrine har set nærmere på vores GLIF facebook side. Så vidt hun kan se, er det ikke
muligt, at linke til undergrupper. Måske siden skal laves om til en gruppe, så vi kan få alle
de forskellige grupper kædet sammen. Katrine kigger mere på det. Jørgen nævner
desuden, at han ikke har modtaget nogle links/gruppe adresser, der skal skrives på
hjemmesiden!
Referat godkendt
2. Vi har modtaget brev fra Vejle kommune, fra ”aktiv fritid”, der hjælper udsatte børn og
unge, flygtninge mm. De vil gerne komme og fortælle om, hvordan vi kan få integreret ”den
gruppe” i idrætsforeningen. Jørgen melder til kommunen, at de er velkomne.
Sara kontakter Vejle kommune og tjekker op hvilke formandsoplysninger de har på GLIF.
3. Ingen fra den gamle bestyrelse mødt op, og den nye bestyrelse er endnu ikke konstitueret.
Skydning spørg til kantinen mht. åbningstider og hvem der passer den, når Sussi ikke har
mulighed for det. Kantinen har normalt åbent 19-22 mandag til torsdag, fredag lukket.
Sussi mangler navne på frivillige. Alle afdelinger skriver opslag på de forskellige facebook
sider/grupper og efterlyser frivillige til kantinen. Der må også meget gerne hives direkte fat
i folk, mange er måske ikke på facebook eller måske ikke på så ofte. Sussi mangler hjælp.
Æbleskriver mm bestilles indtil videre ved Sussi.
Idrætsforeningen har ønsker til den nye bestyrelse:
- Gymnastik ønsker et skab til deres ting, hvoraf nogle ting gerne må kunne låses
inde. Katrine afventer mailadresser på den nye bestyrelse og kontakter dem
herefter omkring dette.
- Kompressoren larmer, skal laves.
- Uret i hallen går (stadig) forkert.
- Automat med drikkevare, til udenfor kantinens åbningstider.
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Sara skriver til den nye bestyrelse med de sidste ting.
4. Fodbold: Der er stævne i hallen i weekenden, ingen lokale hold deltagere. Sussi bemander
kantinen med hjælp fra frivillige. Bo efterspørg løn til Brian Sølund –Bo skal maile til Sussi,
så skal hun nok overføre penge. Fodbold har ændret lidt på træningstiderne, så nu hedder
det 16.45-18.45 og 20.15-22
Badminton: Der kommer stadig lidt flere medlemmer til. Deres træningstider er ligeledes
ændret, til 18.45-20.15.
Skydning: Der er kommet flere medlemmer til, men der er altid plads til flere. Sara og
Katrine fortæller, at starttidspunktet, kl. 18.30, er lidt sent i forhold til små børn og
sengetider. Erfaring viser, at det er det bedste tidspunkt.
Klubben: Et nyt medlem siden sidst. Sara har kontaktet skolen og skolen hører ikke mere
til telefon mobning i klubben. Derfor vælger klubben nu normale tilstande og inddrager ikke
børnenes telefoner mere.
Gymnastik, atletik og petanque intet nyt.
5. Alle afdelinger afleverer penge og de resterende lodder. Få lodder tilbage eller alle solgt
hos de fleste, håndbold lidt flere tilbage.
Sussi sender fælles regnskab ud.
Første udtræk er på søndag til julemarked, Sussi kontakter retten i Herning ang. nummer,
da vi stadig ikke har modtaget nogle.
Skydning appellerer til, at vi næste år/gang, holder os til den rute vi har fået uddelt.
Oplevede at komme ud til folk, der allerede havde købt.

6. Der er 3000kr til deling på hvert hold til træner og hjælpe trænere. Er der kun 1 instruktør
er beløbet 1500. Betalingen kommer inden nytår ved bank overførsel. Sara finder konto nr.
på klubbens voksne.
Trænerløn diskuteres og kommer på dagorden til næste gang.

7. Jørgen skriver, med hjælp fra DGI, forslag til vedtægtsændring: at bestyrelsen selv skal
kunne konstituere sig og ikke som nu, at man vælges ind på en bestemt plads.
Ligeledes undersøger Jørgen, hvordan vi forholder os, når en bestyrelse ikke kan finde
formand, hvem falder ansvaret tilbage til –hovedbestyrelsen, hvordan og hvorledes?
8.
Atletik
Badminton
Petanque
Klubben:
Bob:
Gymnastik
Fodbold
GLIF

d.31.01.17 kl. 19
d.31.01.17 kl. 20
d.01.02.17 kl. 19
d.02.02.17 kl. 20
d.02.02.17 kl. 20.30
d.07.02.17 kl. 19
d.09.02.17 kl.19
d. 28.02.17 kl.19
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Sussi booker lokaler og kontakter håndbold og skydning mht. datoer for deres
generalforsamlinger.
9. Næste møde d.20.01.17 kl.17.
Starter med møde, derefter julefrokost og bob.
Sussi bestemmer mad til julefrokost.
I tråd med den snak, der var til hallens ekstra ordinære generalforsamling, vil vi prøve, at
lægge referatet ud på hjemmesiden. Jørgen udformer tekst, i stilen: ” forbeholder sig ret til
at ændre i referatet ved person følsomme oplysninger eller lign”.
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