Go aften
Referat fra bestyrelsesmøde d.12.02.2015.
Deltagere: Jarl,Dennis,Dagny,Søren,Janaka,Helle.
1/ referent: Helle Schliemann
2/ Fitness: Der er enighed om at vi fortsætter med G77 Fitness. Med forventet opstart d.1 sep 2015.Jarl går
videre med at søge efter personer til at danne en bestyrelse til G77 Fitness, så det er klar til
generalforsamlingen.
Helle og Dennis ønsker at hjælpe til.
Søren skal huske at sende jarl oplysninger om personer der ønsker at være instruktør i g77 Fitness.
3/ husk at give jarl besked ved brug af klublokalet, så andre ikke optager det.
Det er ok at tage penge for rengøring af klublokalet, når udefrakommende bruger det.
4/ G77 vandt ikke noget denne gang.
5/ til ekstraordinært vedligholdelse af klublokalet og badefasiliteter ønsker bestyrelsen at søge om:
LED lys i gangen og klublokalet.
Nye brugsere i baderummene.
Blandingsbatterie på toiletterne.
Ventilationen i baderummene.
Nye toiletter.
Skraldespande.
Net TV i klublokalet.
6/ jarl har fået udpeget hvor måleren sidder, og er aflæst.
7/ generalforsamlinge bliver flyttet til tirsdag d.31 marts 2015 kl 18.30.
Medlemsmøde Petanque : d.4.3.2015
Medlemsmøde Fodbold : d.24.2.2015
Medlemsmøde badminton : d.10.3.2015
8/ nyt fra afdelingerne:
Petanque er 28 medlemmer, desværre er der kun 8 der har betalt. Ellers kører det godt, der bliver holdt
tuneringer og arrangemaner på fransk. Der er tilmeldt et 6 mands hold og et 4 mands hold.
Badminton er i dialog med skolen ang.træning af børnene i skoletiden. Pga samarbejdet med jyllinge har vi
fundet en træner som godt kan i dagtimerne. Klubmesterskaberne bliver afholdt i uge 19.
Fodbold fortæller at de har problemer i bestyrelsen, søren går af som formand,men fortsætter som medlem. 3
af de siddende bestyrelsesmedlemmer går af,så det ser ikke så godt ud.
Der mangler trænere og opbakning fra forælderne.
Husk at booke haltider på interbook inden d.23 feb. For de næste 2 år. Søren og Janaka snakker sammen.
9/ under eventuelt blev badminton bedt om at fjerne deres køleskab, jarl undersøger om landsbyrådet vil have
det.
Helle spørger om Betina vil være ordstyrer til generalforsamlingen.

Mangler jeg noget ?
Mvh Helle

