Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Mandag den 20. februar 2017, kl. 19.00
Referent Sara
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat 20. januar
2. GLIF orientering
3. Nyt fra halbestyrelsen
4. Orientering fra udvalg
a) herunder registrering af ny udvalgsbestyrelse
5. Generalforsamling
a) Forslag til ordstyre
b) Er der behov for vedtægtsændringer
c) økonomi
d) kandidater
6. Eventuelt

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 20.feb 2017
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen Anders
Atletik
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Jesper
Gymnastik
Håndbold
Multiidræt Sara
Petanque
Skydning Britta

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Referat godkendt
2. Vi vil gerne kunne ligge billeder på hjemmeside og div. Facebook sider/grupper og det
kræver forældre/værges accept. Til næste sæson skrives det på glinfo, så alle kan læse, at
de ved betaling til de forskellige sportsgrene m.m. accepterer, at der tages billeder og
disse kan komme på internettet.
Til resten af denne sæson vil det være en god ide, at de forskellige afdelinger sender info
ud til forældrene, og gør opmærksom på, at der kan blive taget billeder.
3. Anders fortæller, at børnetallet er faldende. Både i skolen og også i børnehaven. Det kan
få en stor betydning for hallen og idrætsforeningen, hvis der ikke kommer flere
børn/medlemmer, ender vi i værste fald med at lukke ned. Derfor har halbestyrelsen ønske
om, at vi i de forskellige afdelinger overvejer hvordan vi kan få flere brugere i hallen. Der
kan findes midler til godt brug/investering
Skydning er ikke tilfreds med den aftale der er mellem skydning og billard mht. rengøring
af kælderen. Anders tager kontakt til billard.
Vores ønske om en automat i kantinen, ser ud til, at være på vej.
Badminton ønsker bedre information fra hallens side, om hvornår hallen er lukket. Ikke alle
kender til skoleferiernes begyndelse.
4. Aftenklubben: Alt kører godt, 1 nyt medlem siden sidste møde.
Badminton: En god stor flok spillere - 23 børn og 54 motionister. I den kommende
weekenden er der Give egnes mesterskab, glif deltager med 17 spillere. Badminton er i
gang med, at indkøbe en fjerboldmaskine.
Bob: Det går godt, når der er flest, er der 30 spillere.
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Skydning: Der er én måned tilbage af sæsonen, det har været en sløv sæson, men med
lidt fremgang.
Fodbold: Der er godt fremmøde til børnefodbold, det ser værre ud med senior afdelingen.
Både træner og spillere rykker væk, nogle pga. af studie i andre byer. Nu køres der tilbud
med ½ kontingent resten af sæsonen, håber det kan lokke nogen til. Der starter (højst
sandsynligt) old boys op til den nye ude sæson.
Petanque: Der er blevet lagt nyt grus på banen, pengene til dette er søgt ved
støtteforeningen, håber det bliver godkendt. Den nye sæson starter op i april.
5. a) Der findes ordstyrer på dagen.
b) Der stemmes om vedtægtsændringerne skal på som forslag til generalforsamlingen:
4 for, 1 imod og 2 blanke. Hallen har ikke stemmeret.
Vedtægtsændringerne kommer på forslag.
c) Der er et underskud på 21.000
d) Der nævnes ingen kandidater, så ud og led efter kandidater
6. Søren Juul og Sara Grarup forespørg om hockeystavene må bruges udenfor, til en evt
opstart af hockey på multibanen. Der skulle stå nogle i fyrrummet/kælderen til dette. Der
arbejdes videre på ideen…
I næste weekend er der Lalandia Cup fra fredag til søndag. Badminton er aflyst fredag
aften.
Revy ugen:
Al gymnastik, håndbold, spring og fodbold er aflyst i uge 10!
Badminton kan bruge 2-3 baner tirsdag og onsdag, fredag er alt badminton aflyst.
Aftenklubben kan være i klubben, men ikke i hallen.
7.
8.
9.
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