Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 25. februar 2013 kl. 18.00 i klublokalet.
På mødet deltog Verner, Janaka, Helle, Dennis, Dagny, Jarl og Kai (ref). Rita havde
meldt afbud.
1. Valg af referent blev Kai.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. Der var ingen bemærkninger.
3. Hjertestarter. Da det har været umuligt at finde et nøgleskab til en rimelig pris
(mindre end kr. 5.000) har Fodbold sat en produktion af et eget skab i gang til
opsætning ved gammel bane.
4. Fitness-center. Jarl orienterede om mulighederne for at opnå tilskud til egnet lokale
ved Margretheskolen. Skolen er indforstået under forudsætning af, at diverse forbrug
ikke kommer til at belaste skolen. Vi afventer kommunens behandling af vor
ansøgning.
5. OK-Benzin. Verner har aftalt med Poul i Brugsen, at Brugsen undersøger
mulighed for ændring af OK-kontrakt, hvorefter Poul vender tilbage til Verner.
6. Vi indkalder via Conventus til generalforsamling den 21. marts. Herunder at der
udsendes endelig dagsorden den 13. marts, hvor også evt. forslag fra medlemmer skal
være modtaget af formanden. Verner vil gerne udtræde, hvilket gør at fodbold bør
vælge mindst én til arbejdet.
7. Nyt fra afdelingerne.
a. Fodbold - ingenting. Der holdes aktivitetsmøde 28.2.13.
b. Badminton. Afholder medlemsmøde 27.2.13. Badminton har kvalificeret sig til
landsmesterskaberne i Fredericia den 7.4.13 med et børnehold samt 14.4.13 med et
voksenhold. Det er rigtig flot, og der var enighed om at støtte med evt. tilskud fra de
modtagne midler fra Roskilde Fonden, såfremt et ønsket tilskud til de deltagendes
betaling ikke kan rummes indenfor badmintons eget regnskab.
c. Petanque har afholdt aktivitetsmøde med meget stor medlemsdeltagelse. Flere
genvalg og et huggeligt møde. Mange er interesserede i at deltage ved
petanquearrangement i forbindelse med byfesten den 15. juni. Der bliver lagt nyt grus
på banen takket være sponsortilskud fra Fogh.
8. Eventuelt, herunder
a. Har vi eller skal vi have en bestyrelsesansvarsforsikring ?
b. Vi etablerer en "Indbakke" til indkommen post. Vi skal sørge for frekvent tømning
af postkassen. Vi har haft et par tilfælde, hvor indkommen post har ligget ubehandlet
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for længe. Post, der medfører betalinger fra Hovedforeningen, vil Jarl gerne have til
påtegning/kontrol.
c. Helle og Jarl deltager i et Roskilde to go arrangement.
d. Jarl og Kai deltager i et møde med kommunen om "Gundsømagle som zebraby".
Mødet slut kl. 20.30.
Refereret: Kai Giessing
Evt. kommentarer til Kai (conni.jensen@post.tele.dk) senest 4.3.13
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