Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Fredag d.20. januar 2017 kl.17
Referent Sara
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat 24.november
2. GLIF orientering
3. Rengøring af hal efter brug
4. Er der noget presserende fra udvalg
5. Eventuelt + ny mødedato inden GLIF
generalforsamling

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 20. jan 2017
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen
Atletik Erling, Marie
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Katrine,Alice
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: Sara
1. Referat godkendt
2. Foreløbigt regnskab fra de forskellige afdelinger delt ud, de revideret regnskaber skal
underskrives ved afdelingernes generalforsamling.
Jørgen har lavet udkast til ny vedtægtsændring. Der bliver snakket om det måske ikke er
nødvendigt med en ændring i vedtægterne, og vi derved ikke følger DGI´s anbefalinger
om, at bestyrelsen selv skal kunne konstituere sig. Jørgen kontakter DGI igen og arbejder
videre med ændringerne, som tages med til næste møde –inden generalforsamlingen.
3. Halbestyrelsen er blevet kontaktet af Hedegaard friskole, som bruger hallen to gange om
ugen. De er desværre mødt ind til ikke rengjorte gulve og øl dåser i skraldespandene. Alle
afdelinger skal mobbe gulvet efter deres tid i hallen.

4. Gymnastik har flere gange oplevet, at aitracken ikke har været rullet ordentligt sammen,
når de skulle bruge den. Britta meddeler, at skolen, føler vi giver dem skylden. Hvem der
ikke pakker den ordentligt sammen, vides ikke, men ALLE afdelinger skriver rundt til deres
trænere mm og gør opmærksom på problemet, så vi alle kan passe på den.
Anita meddeler, at de har været nødt til at lukke ned for damehåndbold. Damerne har travlt
med, at producere nye håndboldspillere  og de er dermed ikke nok spillere til, at stille
hold.
5. Næste møde mandag d.20. februar kl.19
Generalforsamling d.28.februar kl.19
6.
7.

Grønbjerg - Langelund Idrætsforening …. 8 forskellige aktiviteter
… sport for alle – fritid med tempo, sved, hygge og afslapning
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8.
9.

Grønbjerg - Langelund Idrætsforening …. 8 forskellige aktiviteter
… sport for alle – fritid med tempo, sved, hygge og afslapning

