Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Mandag den 6. marts 2017, kl. 19.00
Referent Sara
Dagsorden
1. Konstituering
2. Godkendelse af sidste referat d.20.februar
3. Refleksioner over generalforsamlingen. Bl.a.:
opfølgning på kommunikation på sociale
medier. Hvor meget kan/skal vi drive fra
foreningens side ved nye ønsker om tiltag?
Nedsætte ”udvalg” til at gennemgå vedtægter
og komme med hensigtsmæssige
ændringsforslag. Sammenhold af regnskab til
tidligere år, er det besværet værd?
4. Orientering fra udvalg (hvis der er noget nyt
siden sidst)
5. Eventuelt

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 6.marts ´17
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen Anders
Atletik
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Katrine
Håndbold Karina
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Britta

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Formand: Jørgen Sørensen
Kasserer: Sussi Lang
Sekretær: Sara Grarup
2. Referat godkendt
3. Sara holder øje med Glif og lokalrådets facebook sider, formændene for de forskellige
afdelinger holder hver især øje med deres facebook sider og medbringer diverse forslag
og opslag med til møderne.
Orla Mikkelsen fra DGI Horsens har tilbudt, at deltage i et af vores møder, han kontakter
Jørgen.
Der bliver ikke nedsat et udvalg, der ser på/arbejder med vedtægterne, i stedet kommer
vedtægterne på dagsorden til et møde, så vi alle kan se nærmere på vedtægterne og rette
i eventuelle mangler.
Som der blev foreslået på generalforsamlingen, medbringer vi til næste generalforsamling,
regnskab fra tidligere år.
4. Håndbold, håber på at starte op igen til efteråret/inden jul.
Badminton har inviteret til Bøf og Fjer tirsdag d.28. marts. Både lokale og klubber udefra er
inviteret, der er plads til 30 personer. Børnespillerne er inviteret på tur til EM. Turneringen
er snart færdig. Til sæson start var lidt problemer mht. banefordeling, til næste år,
kontaktes Søren.
Fodbold inde sæson er ved at lukke ned, d.22. marts starter udesæsonen op med senior,
U14 piger, U6, U8 og U9 og old boys. Evt. også et U5 hold, med hjælp fra Mads og Morten
Sørensen.
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Gymnastik, springholdet har opvisning d.6. april med spisning. Opvisningen er for holdets
familie.
Petanque, afventer svar fra støtteforeningen. Der er søgt 3500kr for nyt stenmel til banen.
5. Der er ønske om en vandhane til store drikkedunke, ønsket er givet videre til hallen.
I stedet for idrætsforenings julefrokost, bliver der foreslået, at lave en frivillighedsfest. En
fest hvor vi takker alle der er involveret i idrætsforeningen. Eventuelt i samarbejde med
hallen, Anders tager forslaget med til halbestyrelsen.
Der skal ses nærmere på trænere lønnen. I år har gymnastik trænere fået udbetalt mere
end der er kommet ind på kontingent. For de afdelinger der har prof trænere, er situationen
en anden.
Hvis vi sløjfer trænere lønnen for de ”alm.” trænere, har vi også flere penge til en evt. fest.
Træner løn og frivillighedsfest kommer på dagsorden næste gang og vi afventer hallens
tilbagemelding.
Karina fortæller, at håndbold ønsker, at flytte træningsdag fra mandag til torsdag og
derved bytte dag med klubben. Sara ytrer bekymring om, at flytte klubben, når håndbold er
usikker på flere ting mht. den nye sæson.
Sara forhører klubben om, at flytte dag.
Sussi melder når hun hører fra kommunen mht. booking og fordeling af haltider.
Skulle nogle have lyst til kurser i ledelse, conventus eller andet er dette muligt. På DGI´s
hjemmeside findes div. kurser.

Næste møde d.27. kl.19
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