Stouby GIF
Referat fra hovedbestyrelsesmøde
Sted:

Stouby Multihus

Dato:

August 2016

Deltagere:

Erling Juul, Hans Jørn Sørensen, Jan Pedersen, Maria Sahl
Nedergaard, Lisbeth Risager Thomsen, Kristina Juul, Michael
Drost-Hansen

Fraværende:
Poul Erik, Torsten B. Christiansen, Klaus Holgersen, 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. 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, trine.fick@gmail.com, tlf. nr. 22573773

Pkt. 1:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt
Pkt. 2:

Nyt fra Formanden

1. Volleyball:
Besøg af Tina og Sabine
Der vil volley træning onsdage kl. 20.00 og så længe, som der er behov. Opstart snarest,
men om ca. 14 dage. Volleyball får 2 baner.

Grejet blev fundet frem, net osv. Men vi har ingen bolde. Der skal indkøbes 5-6 bolde. De kan
købes hos Sportigan i Hedensted, regningen sendes til Hans Jørn.
Annoncering evt. på Facebook. Og sendes evt. til Helene Fruelund, så hun kan ligge det på
hjemmesiden.
De første 2-3 gange er gratis. Derefter aftales det, om der skal være tilmelding.
2. Mail fra kommunen: Vi har ikke udvidet vores haltider, så det er ikke et problem
3. Foreningsaften på Castberggaard, torsdag den 22. september. Tilmelding senest på fredag.
Jan sender mailen rundt efter mødet.
4. Ny hjemmeside: Den er lavet og opstartet. Den er rigtig flot, og det kører.
ITL Webbureau har lavet hjemmesiden, hoster den og hjælper os med den. Stouby GIF er
enige med Lokalrådet om, at 20.000,00 kr. pr. hjemmeside er en meget fair pris.
5. Kontingentstruktur. Ændringerne ligger på voksensiden. Alt hvad vi udbyder af aktiviteter
for voksne skal koste 400,00 kr. pr. hold, altså samme pris for alt. Man kan også vælge at
købe et årsabonnement til 750,00 kr., og så kan man frit benytte alle hold/aktiviteter.
Kvittering skal printes efter betaling, og skal medbringes og fremvises på forlangende, når
man deltager i en aktivitet.
Rent teknisk på Conventus skal der oprettes ”0 kr. hold”, for at vi har en idé om, hvor
mange deltagere, der er på hvert hold.
Lisbeth opretter i Conventus.
6. Børneattester: Er der styr på det? JA! Iflg. Michael.
Pkt. 3:

Nyt fra afdelingerne

Bordtennis:
Poul Erik fraværende
Bordtennis er desværre ikke eksisterende på nuværende tidspunkt.
Gymnastik:
Lisbeth
Vi mangler instruktører. Der er opstartsmøde om 14 dage.
Instruktør til børnehaveholdet søges i Børnehaven. Der bliver lagt et opslag på Tabulex i
Børnehaven og et opslag på Facebook.
Badminton:
Erling
Opstart på onsdag med fuld skrue. Er spændt på hvor mange der kommer. Tidligere træner Rasmus
Juul kan evt. træne børnene.
Erling er her på onsdag, når der er opstart. Jan er ikke sikker på, at han kan være her.
Skal der evt. laves et opslag på Facebook.

Lav opslag på Facebook gruppen Stouby vedr. opstart af badminton. Det gør Maria.
Fodbold:
Torsten (fraværende)
Det går rigtig godt med fodbold!
Tennis:
Intet nyt.
Der skal kun være 1 hold.
Lige nu står Ole Thomsen for det.
Stouby Motion:
Klaus Holgersen (fraværende)
Det går fint. Åbent hus i lørdags. De har haft voldsomme problemer med tilmeldingssystemet.
Indvielse af Kløversti projektet i Stouby i sidste uge.
Kajakfællesskabet:
Trine Fick (fraværende)
De har også haft åbent hus for nyligt.
Pkt. 4:
Nyt fra kassereren
Hans Jørn:
Ca. 360.000,00 i kassen. Penge fra sommerfesten er ikke kommet ind endnu.
Hans Jørn og de enkelte afdelinger kigger på økonomien.

Pkt. 5:

Eventuelt

1. Lisbeth: Åbent skolesamarbejde, skal vi gøre noget ved det? Nej - hvis vi ønsker et
samarbejde med skolen, så kontakter vi dem selv direkte.
2. Honorering af trænere, hvordan er holdningen? Jan sender en mail rundt, så det kan drøftes
på næste møde.

Næste møde:
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00
Generalforsamling torsdag den 24. november kl. 19.30

