Referat af bestyrelsesmøde i G77 den 14. januar 2014.
Deltagere: Jarl Matthiesen, Dagny Hansen, Kai Giessing,, Helle Schliemann
og Janaka de Silva. (Dennis Palmquist meldt afbud)
Dagsorden
1. Valg af referent:
Janaka de Silva
2. Opdatering af vores fitness planer:
Skal vi have et fitness center, skal det ligge i Rosencentret (kælder 150 m2)
Jarl har talt med ejeren. Vi afventer en pris. Det skal være uden badefaciliteter af økonomiske
årsager samt det faktum, at vi vil tiltrække lokale, som vil have kort afstand hjem.
Maskinerne skal lejes. Vi forventer som minimum, at det løber rundt og gerne et årligt overskud
Vi skal være konkurrencedygtige med et kontingent, der ikke ligger over tilsvarende i nærområdet.
3. OK benzin:
Der er intet nyt
4. Brugsaftale med kommunen vedr. klublokale:
Vi kan være ganske godt tilfreds med den formulerede brugsaftale med kommunen omhandlende
vore lokaler. Vi er særlig tilfreds med at klubhuset kun kan lånes ud efter forudgående aftale med
bruger. Lånes der ud til andre end skolen, skal det synliggøres hvem, som er kontaktperson hos den
anden part. Hvordan det årlige gebyr for råderetten over lokalerne skal placeres i vores regnskab,
med eller uden en forhøjelse af medlemskontingent, skal diskuteres på det sidste bestyrelsesmøde
inden generelforsamlingen. Brugsaftalen skal i øvrigt være tilgængelig på vores hjemmeside.
5. Orientering fra møde med skolen (Dennis og Jarl):
Luften blev renset, og der blev aftalt spilleregler fremadrettet, hvor det essentielle er, at vi skal blive
bedre til at tale sammen, både hvad angår (grus, bander og fugtskab, blot som eksempler)
6. Generel snak om nøgleproblematik (Elskab mv.):
Janaka orienterede om, at Badminton ganske smertefrit havde fået accept fra skolen (Carl Henning)
om flere nøgler til vores lokaler.
7. Bestyrelsesansvarsforsikring:
Den findes og dækker op til kr. 1.000.000.
8. Folkeskolereform - møde d. 17/11 i Jyllinge
Vi mangler en tilbagemelding fra den workshop, som blev afholdt den 26/11 omhandlende den nye
Folkeskolereform, og hvordan det forventes, at skolerne kan samarbejde med idrætsforeningerne.
Janaka spørger Jacob og vender tilbage.

9. Nyt fra pigefodbold:
Kai fortalte om initiativet omkring det nye pigefodbold for piger mellem 7-9 år.
Der søges trænere.
10.Generelforsamling:
Afklaring af hvem, som er på valg, hvem som ønsker genvalg og hvem der ikke gør, skal afklares på
de respektive medlemsmøder i afdelingerne og inden generelforsamlingen den 26. marts.
11.Nyt fra afdelingerne:
Petanque: Nytårskur og andepetanque var igen en succes
Man ser frem til 16. august til stævnet ”sekstet”
Fodbold:

Et hold på 3-5 årige drenge er begyndt at træne 2 timer søndag.
Der var 20 mand til årets første udendørs træning.
Kai fortalte om et møde, hvor der blev talt om 3 - 5 - 8 mands bold og baner

Badminton: Juleafslutning med spil og mad for såvel ungdom som voksne var en stor succes med
fin deltagelse. I bestræbelserne på at få flere medlemmer og i tråd med den nye
skolereform vil Badminton spørge skolen om tilladelse til at bruge skolens intranet
med en opfordring til elever og forældre. Fodbold vil gerne være med på denne.

Næste møde er den 6. marts 2014

