Stouby GIF
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Sted:

Stouby Multihus

Dato:

Tirsdag den 23. oktober

Deltagere:

Jan Pedersen, Maria Sahl Nedergaard, Michael Drost-Hansen,
Torsten B. Christiansen, Poul Erik Sørensen, Kim Uldahl,
Hans Jørn Sørensen, Klaus Holgersen, Trine Fick

Fraværende:
Kristina Juul
Lisbeth Risager Thomsen
Erling Juul
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:

Godkendelse af referat fra sidste møde

? Vi mangler referatet fra sidste møde – Lisbeth vil du fremsende?

Pkt. 2:

Nyt fra Formanden

1. Jan har sendt flere dokumenter til banken for også at få adgang til vores netbank m.m.
Fremadrettet skal både kasserer og formand have adgang.
2. Dropbox udfordringer. Marias dropbox er fyldt og det giver problemer ved deling af
dokumenter.
Conventus har evt. en arkiv løsning, Kim undersøger muligheder.
3. Hjemmeside: Helene opdaterer og vil meget gerne have info fra os. Poul Erik efterspørger
en fane til bordtennis – Poul Erik kontakter selv Helene. Jan vil gerne have info på
hjemmesiden vedr. håndtering af persondata, Jan kontakter Helene.
4. Børneattester – der arbejdes på det iflg. Michael og Trine
Pkt. 3:

Nyt fra afdelingerne

Bordtennis:
Poul Erik
Nyt fra bordtennis, vi er oppe på ca. 12 deltagere – det går kun positivt fremad.
Gymnastik:
Lisbeth
Fraværende, intet nyt
Badminton:
Erling
Fraværende, intet nyt – udover badminton er startet op
Fodbold:
Torsten
De yngste er startet indendørs – udfordringer med at finde trænere til indendørs. Haltid allerede fra
kl. 16 giver lidt udfordringer.
Alle hold er dækket ind for både egne og Sammenholdet.
Futsal fodboldskole i efterårsferien, men blev desværre aflyst.
Vintertræning BGI opstart uge 46 ca. for U10-U15.
Tennis:
Intet nyt.
Stouby Motion:
Klaus Holgersen
Det går godt. Årsmøde mandag den 5/11, mødeindkaldelser er hængt op.
Alle på valg har sagt ja til genvalg.

Regnskabet er ok.
3 spinning hold.
Der er 3 spinning cykler billigt til salg.
Boksebold og trappe maskine er nyt i motionscenteret.
Medlemstallet er stabilt.
Det har været overvejet at tilbyde et årskontingent til alle sportsgrene i både GIF og Motion – men
det er svært at håndtere i Conventus især med 2 separate økonomier. Pris fx 1800,00 om året –
hvoraf de 1400,00 går til Motion og resten til GIF. Men det skal ”håndbæres” i systemet, og der
arbejdes på det med opstart sommer 2019.
Kajakfællesskabet:
Trine Fick
Afsluttende årsregnskab er i gang.
Har fået 35.000,00 fra Sydbank til indkøb af kajakker. Trine har også søgt foreningspuljen.
Søgning om lokaletilskud er opgivet. Det bliver desværre for omstændigt.
Opstart af yoga hold, det var desværre ikke muligt at få plads i hallen, så der er lånt et gratis lokale
på Bråskovgård, 14 deltagere.
Pagajsnit henover vinteren.
Ny kasserer og Trine kommer rundt efter underskrifter. Forslag om at indsamle underskrifter til
generalforsamlingen.
Pkt. 4:
Nyt fra kassereren
Hans Jørn:
Hans Jørn er ved at kigge på regnskabet.
Maria skal huske at sende referat som PDF!
Pkt. 5:

Eventuelt

5.1 Generalforsamling:
Jan foreslår ny dato (flyttes fra 20/11): Torsdag den 22. november kl. 19.30 Ny dato er godkendt.
Opslag på hjemmesiden, Facebook, købmanden, hallen – Maria
Jan spørger Ole Lyse, om han vil være dirigent, eller skaffer en anden
På valg er:
Jan Rosenmaj
Kristina Juul – vil ikke modtage genvalg – Kim Uldahl vil gerne overtage
Suppleanter: Jan spørger Mette Lyse, vi skal i så fald finde en anden i stedet for Kim – måske
Kristina Juul kan hjælpe, Jan spørger Kristina
Revisor: Hans Jørn spørger Johs. Yding
Revisorsuppleant: Jan spørger Hanne Rosenmaj

Jan bestiller lokale m.m.
Hans Jørn sørger for kopier af regnskab
Jan sørger for kopier af dagsorden
Hver udvalgsformand står for input til årsberetningen
Stouby GIF’s lederpokal skal uddeles – læg gerne hovederne i blød og send forslag til Jan pr. mail
indenfor et par uger.
5.2 Kim foreslår, at vi får en roll-up som fremhæver de idrætsgrene vi tilbyder. Den koster 500,00
kr. og Kim kender en grafiker, der evt. kan lave det. Dan i Multihuset skal lige spørges først.
Næste møde:
· Generalforsamling torsdag den 22. November

