
 

Stouby GIF 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

 

 

Sted: Stouby Multihus 

 

Dato: Onsdag den 31. august 2017 

 

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

Trine Fick, Kristina Juul, Lisbeth Risager Thomsen, Torsten B. 

Christiansen 

 

 

 

Fraværende: 

Erling Juul, Klaus Holgersen, Hans Jørn Sørensen, Poul Erik Sørensen 

 

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 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 

 

Godkendt 

 

Pkt. 2: Nyt fra Formanden 

mailto:rosenmaj@hafnet.dk
mailto:ebjuul@gmail.com
mailto:klaus.holgersen@email.dk
mailto:tbc@nst.dk
mailto:hjs@hafnet.dk
mailto:msahlnedergaard@live.dk
mailto:juulkristina@hotmail.com
mailto:lisbeth.risager.thomsen@slb.regionsyddanmark.dk
mailto:PEAS@KM.DK
mailto:michaeldrosthansen@icloud.com
mailto:trinefick@gmail.com


Opslag vedr. badminton opstart er lavet. 

Conventus er opdateret for badminton iflg. Lisbeth. 

Hvad er reglerne for årskontingentet? De følger vores regnskabsår – 1/8 – 31/7.  

Vi skal have reglerne for årskontingentet på forsiden af hjemmesiden – Maria kontakter Helene. 

 

 

Pkt. 3: Nyt fra afdelingerne 

 

Bordtennis: 

Poul Erik (fraværende) 

Intet nyt 

Men Poul Erik regner med, at han skal have et hold op at køre. 

 

Gymnastik: 

Lisbeth 

Vi er gået i gang med nogle hold, og i uge 37 starter rigtig meget op.  

4 nye ting: 

Moderne dans for 4.-8. klasse 

MGP dans for 1.-3. klasse 

Yoga – Charlotte Brøndum er træner i spinning lokalet om mandagen 

7. klasse + rytmehold – opslaget på Facebook skal lige rettes til med stedet, hvor der trænes 

Tidspunktet på holdet Gamle Sure Mænd er flyttet 

 

Badminton: 
Erling 

I badmintonudvalget mangler vi en ungdomstræner, sæt gang i netværket og lad os se om det det er 

muligt, at finde et friskt ungt menneske, eller måske en lidt ældre. 

Ellers starter vi op med seniorbadminton tirsdage formiddage og onsdage fra 18.00 til 21.00 

 

Fodbold: 

Torsten 

Lemvig Cup ved afslutning af sæsonen, det var en fantastisk tur. 

75 børn til fodboldskole, som gik fint og godt. Med noget nyt, Miniskole – kortere tid og færre 

dage. Thomas Riis stod for det i år, og det fungerede. 

Efterårssæsonen: Det kniber med at finde forældre, der vil stå for de yngste.  

Spillersæt til alle ”sammenholdshold”, på 14 dage blev der samlet mere end 100.000,00 kr. ind 

U6 vi skal have fat i trænere – vi tilbyder uddannelse m.m. 

U7 har ingen træner 

U8 træner Thomas Holst  

U9 træner sammen med Hornsyld.  

Seniorbold er kommet på programmet igen. 

 

Vi laver et opslag til børnehaven og Facebook, Torsten sender til Maria. 

 

Vi undersøger om der er mulighed for et tilsvarende samarbejde på U8, som vi har på U9. Kristina 

og Torsten. 

 

 



Volley: 

Fortsætter desværre ikke, der var ikke nok deltagere 

 

Tennis: 

Intet nyt.  

Hvem står for det? Erik Lund og Ole Thomsen. 

Kan vi gøre noget for at gøre det nemt tilgængeligt?  

Har vi udstyr?  

Maria snakker med Ole Thomsen 

 

Stouby Motion: 

Klaus Holgersen 

Der er overraskende mange  

Jan har indtryk af, at det går godt. 

 

Kajakfællesskabet: 

Trine Fick 

Ekstraordinært årsmøde er netop afholdt af flere grunde. 

Men bl.a. for at for vedtaget, at det nu er udvalgsformænd og kasserere, der er tegningsgivende (og 

ikke Stouby GIF’s bestyrelse).  

Det driller med Conventus og betaling.  

Tingene er ved at være nedslidte, så der bliver indkøbt lidt nyt. Økonomien kan bære lidt, og der er 

søgt hos diverse fonde. 

Havkajakfestival på Rosenvold i weekenden den 15.-16.september, 140 kajakker, husk at annoncere 

for det på bl.a. Facebook 

Stouby GIF’s hjemmeside skal opdateres 

 

 

Pkt. 4: Nyt fra kassereren 

Hans Jørn: (fraværende) 

Regnskabet for sidste år er ved at være afsluttet, og det ser ud til at balancere. 

Kommunen manglede regnskab for sidste år, selvom det er blevet sendt. Men nu er det modtaget 

hos kommunen. 

  

 

Pkt. 5: Eventuelt 

 

1. Motion har tilknyttet en ekstern revisor (Marianne Nørager), 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. Jan og Marianne har haft et møde, men Marianne har 

ikke helt tid til det, Jan forsøger at spørge igen.  

2. Åben Skole med Citha er gennemført.  

 

Næste møde: 

 Tirsdag den 24. Oktober kl. 19.00 

 

 


