Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Torsdag den 27. april 2017, kl. 19.00
Referent Sara
Dagsorden
1. Orla Mikkelsen DGI vil komme med et indlæg
2. Evt. spørgsmål til Orla Mikkelsen
3. Godkendelse af sidste referat (møde 6. marts)
4. Orientering fra udvalg
5. Diskussion om trænerløn
6. Eventuelt Herunder ny mødedato

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 27.april ´17
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen
Atletik
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik
Håndbold
Multiidræt Sara
Petanque Anni
Skydning Britta

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Orla Mikkelsen holdte et oplæg om hvordan en bestyrelse er bygget op, hvilke elementer
der er vigtige for at hele ”maskinen” kører bedst muligt. En forsmag til de kommende faser
i den rådgivning DGI tilbyder os, for at vi kan skabe en succesfuld forening.
2.
3. Referat godkendt
4. Håndbold: Anita har skrevet på e-mail, at dameholdet højst sandsynligt bliver lukket ned.
Badminton havde 14 medlemmer med til EM i Kolding. Vintersæsonen er slut og der
spilles nu sommer badminton hver tirsdag.
Fodbold: Der er rigtig god tilstrømning til fodbold, både lokale børn, men også børn fra
nærliggende foreninger/klubber. Der er købt rekvisitter til træning, støtteforeningen har
givet 8096kr til dette.
Bob: Der er afholdt single turnering, Villy Vesterlund blev single mester. Der har været en
lille tilbagegang af medlemmer pga. af sygdom. Der spilles bob sommeren over.
Skydning: Sæsonen slut, alle medlemmer mødte op til afslutning. Starter op igen i
september. Rengøring imellem billard spillerne og bob er ikke godt nok endnu!
Petanque: Er startet op igen. Der er blevet fældet lidt træer rundt om banen, for at undgå
alger. Der er blevet strøet nyt stenmel ud, støtteforeningen har givet 3170kr til dette.
Klubben: Har holdt afslutning med bowling og spisning i Brande. 24 børn og 6 voksne
deltog. Sommer pause indtil september.
Gymnastik og atletik – intet nyt.
5. På grund af det sene tidspunkt, fik vi kun snakket kort om træner løn og ikke besluttet
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noget.
Hedegaard friskole har igen klaget til skolen over rengøringen i hallen –der stod øldåser
med slatter i omklædningen. Jørgen snakker med Anders fra hallen om dette problem.
I uge 33 skal vi have afklaret hvilke hold og trænere der er til den nye sæson, så vi kan få
annoncen i avisen i uge 35.
Næste møde er mandag d.29. maj. Kl.19.00
6.
7.
8.
9.
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