
 

Stouby GIF 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

 

 

Sted: Stouby Multihus 

 

Dato: Onsdag den 26. oktober 2016 

 

Deltagere:  Jan Pedersen, Maria Sahl Nedergaard, Michael Drost-Hansen, 

Trine Fick, Torsten B. Christiansen, Klaus Holgersen, Kristina 

Juul 

 

 

Fraværende: 

Poul Erik, Erling Juul, Hans Jørn Sørensen, Lisbeth Risager Thomsen 

 

Opdatering af kontaktdetaljer:  

Jan Rosenmaj Pedersen: rosenmaj@hafnet.dk, tlf. nr. 29178081 

Erling: ebjuul@gmail.com, tlf. nr. 23306072 

Klaus Holgersen, klaus.holgersen@email.dk, tlf. nr. 22758798 

Torsten: tbc@nst.dk, tlf. nr. 20783666 

Hans Jørn: hjs@hafnet.dk, tlf. nr. 27315303 

Maria Sahl Nedergaard: msahlnedergaard@live.dk,tlf. nr. 51612057 

Kristina Juul, juulkristina@hotmail.com, tlf. nr. 25326965 

Lisbeth: lisbeth.risager.thomsen@slb.regionsyddanmark.dk, tlf. nr. 50973139 

Poul Erik Sørensen: PEAS@KM.DK, tlf. nr. 21621257 

Michael Drost-Hansen, michaeldrosthansen@icloud.com, tlf. nr. 22585679 

Trine Fick, trinefick@gmail.com, tlf. nr. 22573773 

   

 
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Godkendt 

 

Pkt. 2: Nyt fra Formanden 

 

1. Jan har modtaget mail fra Niels Henning Broch Mikkelsen vedr. oplæg fra Hedensted 

Kommune/DGI, om ”Idræt i dagtimerne”. Det kunne evt. være en opgave for Hans Jørn? 

Men hvis ikke vi har en konkret person eller flere til at varetage opgaven siger vi nej tak. 
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2. Jan har haft en snak med Christina Hermansen fra kommunen vedr. haltimer, som vi ikke 

bruger. Vi skal ikke registrere, om der er nogen her. Men vi skal sørge for, at der er 

deltagere til holdene, når vi har booket haltider. Der skal være min. 6 deltagere, ellers vil 

kommunen ikke betale. Det er vigtigt, at alle registrerer sig – man SKAL tilmelde sig et 0-

kr. hold, netop for at vi kan medlemsregistrere og dermed få tilskud – det er meget vigtigt, at 

vi også nævner det, hvis nogle spørger. Kvittering skal kunne fremvises af medlemmet, 

enten printet eller på mobilen. 

 

 

Pkt. 3: Nyt fra afdelingerne 

 

Bordtennis: 

Poul Erik (fraværende) 

Bordtennis er i gang, og der var 13 deltagere sidste gang.  

 

Gymnastik: 

Lisbeth (fraværende) 

? 

Bak gerne op om ”Gamle, sure mænd” opstart 27. oktober – del gerne på Facebook 

 

Badminton: 
Erling (fraværende) 

Er opstartet men der er desværre ikke mange, der spiller badminton.  

Maria laver ”teaser” på Facebook med link til hjemmesiden 

 

Fodbold: 

Torsten 

Det går som det plejer og som det skal. Indendørs træningen er gået i gang.  

Stabilt antal af medlemmer. 

Samtlige bilag er løbet igennem for sidste års regnskab, alt er tastet i regneark – der er ikke brugt 

penge, som ikke burde være brugt. Men vi mangler overblik over vores indtægter.* 

Men der er styr på det nu.  

 

Tennis: 

Intet nyt.  

Der skal kun være 1 hold.  

Lige nu står Ole Thomsen for det. 

Jan prøver at finde ud af noget til foråret for at få tennis promoveret lidt mere, især nu med den nye 

kontingentstruktur. 

 

Stouby Motion: 

Klaus Holgersen 

Regnskabet er afsluttet. Årsmøde 1. november i Multihuset. Alle er velkomne.  

Året er gået som de sidste 3-4 år. Hjemmesiden fungerer nu og IT problematikken er blevet løst. 

Der skal bruges lidt flere penge på istandsættelse og ny indkøb.  

Alt i alt meget positivt.  

Kan der evt. søges kommunal støtte – NEJ. Men vi kan søge hos DGI, rentefri lån er en mulighed. 

Som forening kan vi ikke låne penge i banken, så DGI kan være en løsning, hvis behovet er der.  



Den 28/12 er der åbent hus arrangement, badminton, spinning, fri træning for alle over 14 år i 

motionscenteret og evt. gymnastik. Halmutter står for noget aftensmad. 

 

Kajakfællesskabet: 

Trine Fick 

Standerstrygning på lørdag. Vintersæson p.t. og derfor sker der ikke meget. 

Desværre ikke så mange medlemmer, medlemmerne forsvinder ud til foreninger, som har fælleshus 

efter træning.  

Vi har fået tilsagn om et klubhus, men vi har ingen penge. 

Kan der findes nogle, som vil sponsorere lidt? 

Like Facebook siden Stouby Kajakfællesskab  

Vi skal låne Billund Svømmehal henover vinteren 

 

Pkt. 4: Nyt fra kassereren 

Hans Jørn: (fraværende) 

Kommunalt tilskud – kommunen siger de mangler medlemstal, men iflg. Hans Jørn og Lisbeth er de 

sendt. Jan arbejder på sagen.  

 

Pkt. 5: Eventuelt 

 

1. Generalforsamling: 

Maria laver opslag 

På valg - genvalg Jan og Kristina OK 

Suppleanter er Mette Lyse, Jan kontakter, vi mangler 1 suppleant 

Valg af revisor, Johannes Yding er på valg – Jan spørger om genvalg. 

Revisorsuppleant – Hanne Rosenmaj - Jan 

Årets lederpokal – Torsten har forslag om Mathias Søndergård-Petersen, der er ikke andre 

bud, så det er vedtaget – der skal indkøbes ny pokal og indgraveres for de sidste 3 år, det gør 

Torsten 

2. Honorering af trænere, hvordan er holdningen?  

Forslag fra Torsten: ”Der har hidtil ikke været tradition for at honorere medlemmerne af 

Stouby GIFs bestyrelse. Med indførelsen af årskontingent i Stouby GIF, så synes jeg at det 

kunne være en oplagt mulighed at tilbyde foreningens bestyrelsesmedlemmer gratis 

deltagelse i samme idrætsgrene, som årskontingentet tilbyder.”  

I Motion får instruktører og udvalgsmedlemmer gratis medlemsskab og 

julefrokost/sommerfest. 

Konklusion - hver afdeling bestemmer selv, hvordan trænere honoreres. Og 

hovedbestyrelsens medlemmer får gratis årskontingent.  

3. *Motion har tilknyttet en ekstern revisor, som koster 8000,00 kr. årligt. Hun betaler alle 

regninger, trækker lister i Conventus m.m. Måske GIF skulle gøre det samme for at få en 

ensartet struktur. Det skal tages op på næste møde!  

4. Opfordring fra Helene Fruelund om at give besked til hende vedr. rettelser til hjemmesiden. 

5. Volley går rigtig godt! Det er nye deltagere og der har været ca. 12 personer. Trænerne er 

meget engagerede.  

 

 

Næste møde: 

Generalforsamling torsdag den 24. november kl. 19.30  


