Grønbjerg Langelund Idrætsforening
Bestyrelsesmøde

Møde dato Mandag den 29. maj 2017, kl. 19.00
Referent Sara
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
2. Orientering fra GLIF
3. Orientering fra hallen
4. Orientering fra udvalg
5. Diskussion om trænerløn
6. Udviklingsmøde d.6/6
7. Eventuelt -Herunder ny mødedato

Elkjær hal/multihus M1
Referat dato 29. maj ´17
Deltagere
GLIF Sussi
Jørgen
Hallen Anders
Atletik Erling
Badminton Søren
Bob Uffe
Fodbold Bo
Gymnastik Katrine
Håndbold Anita
Multiidræt Sara
Petanque Jørgen
Skydning Britta

Hvis man er forhindret i at komme til mødet, skal man sende en anden fra udvalget.
Referat:
1. Referat godkendt
2.

Punkt 2 og 3 lappede over hinanden

3. Mht. rengøring i hallen, skal hver afdeling selv rydde op efter sig selv.
Rengøringen i mellem skydning og billard, fungerer fortsat ikke. Anders får grundig
forklaring af problemerne, og vil kontakte billard.
Petanque har problemer med strømmen/banelyset, hallen og fodbold vil sammen få løst
problemerne, så strømkassen også bliver ”no go,, for børnefingre.
Badminton mangler lys i hallen, flere af lysstofrørene er defekte. Anders tager det med til
hallens møde
Fodbold ønsker et ude-skur til deres linjevogn

4. Håndbold: Anita prøver fortsat på, at finde spillere. Kaj vil fortsat gerne træne holdet om
torsdagen.
Badminton: Har snakket med skolen og aftalt, at der kommer en træner fra DGI og er med
til at undervise 0.-1. klasse i badminton i en idrætstime.
Søren undersøger kurser til trænerne.
Der er fortsat sommer badminton sommeren over.
Badminton har fået dækket hele beløbet for fjerboldmaskinen, af støtteforeningen.
Fodbold: Bo sender en liste med trænernes cpr.nr til Sussi, så hun kan få indhentet
børneattester på dem.
Bob: Der afholdes afslutning d.1.6 og sæsonen starter op i september igen.
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Bob afholder turnering fredag til aktive dage.
Petanque: Spiller en gang i ugen, 12-15 spillere pr. gang.
Gymnastik: Jan ønsker ikke, at være spring træner næste sæson, så der arbejdes på at
finde en ny.
Der er trænere til rygholdet og tumlingeholdet.
Gymnastik har lovet at stille en gym-bane op i hallen til aktivedage.
Skydning, klubben, atletik – intet nyt
5. Træner lønnen fortsætter som altid, hvor det er op til den enkelte afdeling om der
udbetales løn. Samtidig er GLIF villige til, at udbetale større betalinger, for at udvikle
sportsgrene.
6. Møde med Orla Mikkelsen d.6/6, 14-15 personer deltager.
7. Ved aktive dage deltager GLIF ikke officielt
Næste møde er mandag d.14.08.17
8.
9.
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