Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 12. november 2013 kl. 18.00 i
klublokalet. På mødet deltog Janaka, Helle, Dagny Hansen, Dennis Palmquist og Kai
Giessing (ref). Jarl var syg.
1. Valg af referent blev Kai.
2. Kommentarer til referat fra seneste møde. Ingen.
3. Ny sportsgren i G77, KROLF ?? Ingen var rigtig interesserede i dette, og vi vedtog
at skrinlægge sagen. Møder nogen med brændende interesse for sagen, kan det tages
op igen.
4. Opdatering af vore fitness planer. Da Jarl har pågældende viden og var syg, tages
punktet op næste gang.
5. Ok-benzin. Der var intet nyt i sagen. Kai har haft talt med Brugsen/Poul, der ville
vende tilbage, hvilket ikke er sket. Kai lovede at kontakte Poul.
6. Bande-problematik i hallen. Kai orienterede om mødet, Jarl og Kai havde haft med
skolen den 12. september. Skolen lovede på mødet at udstikke generelle retningslinier
for, hvordan hallen skal efterlades. Disse retningslinier er endnu ikke modtaget.
Vi præciserede på mødet også, at skolen kun efter godkendelse fra G77 kan benytte
vores klublokaler. Vi har selv førsteret.
7. Samarbejdet med skolen generelt. Tonen i vores kontakt med skolen er ikke så
hjertelig, som den burde være. Og den service skolen yder, er ikke på toppen.
Tilsyneladende slukker de for el, undlader at tænde for varmen i klublokalet osv.
El-skabet fungerer ikke optimalt. Det er forkert, at der skal slås på materiel for at
aktivere relæer.
Vi kunne i øvrigt godt tænke os, en gang om måneden at låne den maskiner, der
bliver brugt til vask af halgulvet.
Vi tager kontakt med skolen for afklaring af disse forhold.
8. Nyt fra afdelingerne
a. Petanque. Stille pt. Der skal spilles julespil om 2 ænder. Petanque ønsker
grusbanen benyttet til Gundsø Cup den 27/4 2014. Camille fra Kommunen bør
kontaktes i den anledning. Fodbold bruger ikke banen den dag.
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b. Badminton. Der havde været voksen/børn turnering med succes sidste weekend.
Badminton har givet fodbold love at benytte hallen søndage fra 10-12 til nyetabelret
hold for meget små. (Skal hjælpes over banden… 4-5 år). Rene fra Badminton
monterer hasper på vinduerne, så disse ikke kan åbnes helt.
c. Fodbold. Seniorholdet holder afslutning 16/11. Der er ungdomsafslutning 28/11.
Da to trænere meget pludseligt stoppede deres virke, og vi ikke kunne finde
erstatning, har vi mistet et hold (11-12 år). Til gengæld starter vi nok et nyt hold
meget små. Nogle forældre har taget initiativ til møde om sagen den 13/11.
Eventuelt, herunder
a. Vi skal have placeret en nøgle til toiletpapir i nøgleskabet i Kontoret.
b. Der har været lidt problemer med tømning af affald. Alle er velkomne til i
påkommende tilfælde at tømme papirkurve på toiletter/køkken etc.
c. Vi sagde ok til at vi igen i år får sat en reklame i Dilettantforeningens invitation til
forestillinger sidst i februar/først i marts 2014.
d. Det skal undersøges om vi har en bestyrelsesansvarsforsikring.
e. Jacob Lind, badminton, Jarl og Kai deltager i et møde om ny folkeskolereform i
Jyllinge søndag den 17/11.
Refereret: Kai Giessing

NB Husk der er aftalt bestyrelsesmøder 14/1-14, 6/3-14 og generalforsamling 26/314. Herudover orienterede petanque om medlemsmøde 5/3-14 og badminton 4/3-14.
Fodbold fastlægger snarest sit medlemsmøde.

G77 hovedforeningsreferat 20131112

