Stouby GIF
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Sted:

Stouby Multihus

Dato:

Tirsdag den 15. maj

Deltagere:

Jan Pedersen, Maria Sahl Nedergaard, Michael Drost-Hansen,
Kristina Juul, Lisbeth Risager Thomsen, Torsten B.
Christiansen, Erling Juul, Poul Erik Sørensen, Kim Uldahl,
Hans Jørn Sørensen, Klaus Holgersen

Fraværende:
Trine Fick
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. 53645335
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 R.Thomsen: 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
Mette Lyse Pedersen (suppleant): mette@itl.dk
Kim Uldahl (suppleant): kue@dgu.org

Pkt. 1:
Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Pkt. 2:

Nyt fra Formanden

Nøgler til Multihuset: De der har nøgler skal henvende sig til Dan i Multihuset og få dem
registreret. Trænere og ledere skal vide besked, det står hvert udvalg selv for.
Kristina skriver om der er nogle dage Dan er her.
Nøgleopdatering foregår mandage ml. 18-19.00.

Jan har modtaget en mail fra Hedensted Kommune vedr. gadeidrætsevent; er der nogen, der har lyst
til at finde på et event/arrangere indenfor gadeidræt? ”Street attack 2018”.
Årsregnskab og referat er godkendt af kommunen.
Opfordring: Deadline til Stoubybladet, der udkommer i august. Det er midt juli – sørg for at få
relevant info sendt afsted – og gør det måske allerede klar nu.
Pkt. 3:

Nyt fra afdelingerne

Bordtennis:
Poul Erik
Vi er stoppet og regner med at starte op i begyndelsen af september.
Gymnastik:
Lisbeth
Vi er også stoppet. Opvisning 24. marts. Forårssæson for puls/power – slutter i slutningen af maj.
Er ved at gøre klar til næste sæson.
Vil gerne bytte lidt rundt på vores årgange. Vi vil gerne dække de årgange, der går her i Stouby.
Arbejder på at finde hjælpeinstruktører.
En tanke fra Kim – kan man invitere gæstehold fra evt. Hornsyld?
Svar: Det kan være lidt farligt at invitere fra Hornsyld, hvis vi evt. mister vores gymnaster til
Hornsyld. (De har flere børn og bedre springfaciliteter).
Badminton:
Erling
Vi har fået en del unge mennesker, der er begyndt at spille. April måned er taget med, med rimelig
god belægning, i gennemsnit ca. 6 på banerne. Starter op igen i september. Vi satser stadig på at få
gang i ungdomsbadminton igen.
Erling har solgt fjerbolde og vender tilbage med en opgørelse til Hans Jørn.
Erling har modtaget liste fra Lisbeth vedr. årskontingent.
Det har været en god sæson. Vi fortsætter med 3 timer onsdag aften 18-21.00.
Fodbold:
Torsten
Vi er på græs, og har fået gang i U5 og U6, der er 10-12 børn.

U8/U9
Sammenholdet fra U10 til U17, som også fungerer. Nu er vi oppe på samme antal spillere, ca. 80
spillere.
Fodboldskole første uge i sommerferien. Thomas Riis står for det.
Fodboldweekend i Lemvig. Ca. 70-80 spillere deltager.
Volley:
Det blev rykket til torsdag for ikke at genere badmintonspillere.
Og de er kommet sådan lidt on/off.
Tennis:
Intet nyt.
Hvad gør vi med tennis.
Der spilles på banen tirsdag formiddag.
Fortsat uændret pt.
Hvis vi møder Ole Thomsen skal vi lige spørge ham.
Stouby Motion:
Klaus Holgersen
Meget stabilt på omkring 200 medlemmer, og det fungerer super godt.
Nye maskiner tirsdag efter pinse. Mavemuskler og crosstrainer. 10 års jubilæum fejres i forbindelse
med sommerfesten.
Spinning er mere eller mindre stoppet for denne sæson.
Kajakfællesskabet:
Trine Fick (fraværende)
Bygger nye faciliteter til omklædning m.m.
OBS OBS: Opfordres til at søge foreningspuljen. Kristina, Lisbeth, Maria vil gerne hjælpe med at
lave en ansøgning.
Pkt. 4:
Nyt fra kassereren
Hans Jørn:
Opfordring til Lisbeth, trække lister. Maria sende referat som PDF!
Vi har lige nu ca 447.000,00 kr i kassen.

Pkt. 5:

Eventuelt

Info fra Kim:
DGI og DIF foreningspulje. 45 mio. får DGI og DIF fra puljen.
Alle kan søge, og det kan bruges til mange forskellige ting.
Vi kan søge 1 gang om året pr. sportsgren. Op til 25.000,00 er nemme at ansøge om og sikkert også
at modtage.
Ansøg på medlemstal.dk

Kim rundsender info.
Info fra Kristina/Multihuset: Der arbejdes på at få lavet skilte ved indfaldsvejene.

Næste møde:
 Tirsdag den 28. august 2018

