Referat af bestyrelsesmøde i G77 den 24. april 2014.
Deltagere: Jarl Matthiesen, Dagny Hansen, Dennis Palmquist, Søren Rosfeldt, Helle Schliemann og
Janaka de Silva.
Dagsorden
1. Valg af referent:
Janaka de Silva
2. Konstituering efter generelforsamlingen. Dennis Palmquist blev genvalgt som næstformand.
3. Hal-leje problematik.
Det for meget indbetalte beløb til Roskilde kommune for 2012/2013 er returneret.
Jarl kontakter Vibeke Heide for at høre nærmere om rimeligheden af, at hallen takseres som
en idrætshal og ikke en gymnastiksal. Lige nu betaler vi for en halv idrætshal.
4. Indvendig vedligehold af lokaler.
Det blev besluttet at indvendig vedligeholdelse af vore lokaler af mindre karakter skulle ordnes
hurtigere, da det handler om, at vi ønsker, at disse skal fremstå attraktivt for vore medlemmer.
Rene involveres, når det er nødvendigt. Der søges en løsning på toiletrulleholderne.
5 Webside problematik.
Vi skal finde en ny fælles webudbyder. Søren foreslår vi taler med DGI, som har forskellige bud
på foreningshjemmesider. Søren og Dennis tager aktion. Jacob er badmintons talsmand.
6. Ny skolereform
Jarl meddeler skolen, at vi har et udvalg bestående af Dennis, Søren og Helle, som afventer
mødeindkaldelse.
7. Efterladt tøj
Janaka sender mail via Conventus med opfordring til afhentning af glemt tøj. Det skal hentes
senest 19. maj og bliver efterfølgende givet til Røde Kors.
8. Nyt fra afdelingerne:
Petanque: Dagny fortalte, at der netop har været afholdt hyggeligt venskabskamp mod Stenløse,
som blev vundet. GundsøCup er på trapperne, dog kun med 38 deltagere.
Der er kommet nyt grus på banerne, og denne gang helt problemfrit.
Fodbold:

Søren fortalte, at seniorer og veteraner er startet - de små er også startet udendørs.
Der har været problemer med indkrævning af kontingent flere steder.
U11 har fået tøj, her kører det fint med god opbakning. Forsøger at starte oldboys op.
Der er stjålet en strømbox, som leverer elektricitet ved gammel bane.

Badminton: Janaka fortalte, at sæsonen nærmer sig afslutningen med klubmesterskaber for børn
og voksne i maj. DGI kommer forbi til første møde i badminton i ny sæson. De har
mange gode ideer, inspiration og tilbud, som de gerne vil fortælle os om.
Der startes et samarbejde op med Jyllinge ungdom om at træne sammen på skift
hos hinanden i ny sæson.

9. Eventuelt:
- Der opfordres til at starte opvaskemaskinen efter brug og ikke efterlade det snavset til de næste.
- Vi skal igen i år have en stand til byfesten med bemanding fra 10.00-17.00.
10-12 Petanque - 12-14 Fodbold - 14-17 Badminton
- Helle skaffer et G77 banner
- G77 hjælper Landsbyrådet med en container. Køb ca. 10.000 kr. med en lejeaftale i 5 år og
2000 kr. om året

Næste møde er den 14. august kl. 19.00

