Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 29. august 2013 kl. 19.00 i klublokalet.
På mødet deltog Jacob Lind, Torben Hansen, Dennis Palmquist, Jarl Matthiesen og
Kai Giessing (ref). Janaka, Helle og Dagny havde meldt afbud.
1. Valg af referent blev Kai.
2. Ny sportsgren i G77, KROLF ??
Jarl havde på et møde med kommunens idrætskonsulent fået præsenteret KROLF.
Umiddelbart mente Jarl, at det var mest nærliggende, at Petanque afdelingen havde
mest interessefællesskab med KROLF, men det var ikke helt tilfældet. Vi ville kunne
få hjælp til opstart fra KROLF hovedorganisation.
Vi aftalte, at tænke til næste møde, den 12. november og der drøfte sagen. Evt.
interesserede, der læser dette, kan se noget om KROLF på www.krolf.dk. Er du
interesseret, så ret henvendelse til bestyrelsen.
3. Opdatering af vores fitness planer.
Jarl orienterede om status, herunder at vor ansøgning om midler hos kommunen, blev
liggende, til brug for evt. behandling, hvis der bliver ledige penge i kommunen. Der
skal være behandlingsmøde i kommunen 11. september.
4. Gennemgang af referat.
Ingen bemærkninger. Referatet har ligget på vor hjemmeside siden seneste møde.
5. OK-Benzin.
Kai har talt med Brugsen, der oplyser at der tegnet sponsoraftale med JGI indtil ind i
2014. De gør så noget foran Kvickly. Poul, Brugsen er meget interesseret i, at G77
gør noget foran vores Brugs. Det er i Gundsømagle OK tanken er. Anstrengelserne
ved sponsoratet er begrænset, så jeg har bedt Poul finde noget materiale frem til os.
6. Udlån af vore klublokaler.
Lokalerne er lånt ud til noget DGI-kursus i den kommende weekend. Vi drøftede, om
vi skulle lave regler for udlån, men blev enige om, at henvendelse om lån (kun
foreninger mv. kan få lov at låne) blev behandlet hver gang i bestyrelsen. Det er
ganske få henvendelser, vi har haft.
7. Bandeproblematik i hallen.
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Nej, vi har ikke bander i byen, men skolen har henvendt sig om flytning af de bander,
der er ved målene i hallen. Vi kiggede i hallen og vedtog at Jarl og Kai tager kontakt
til skolen med henblik på etablering af aftale.
8. Nyt fra afdelingerne.
a. Petanque.
Afdelingen har 20 års jubilæum i weekenden og holder arrangement i den anledning.
Torben og Dennis fortalte, at vort sekstet hold (6 spillere, der hver spiller en single,
en double og en triple) var gået videre til landsmesterskabet og i øvrigt rykker op i Arækken.
b. Badminton.
Jacob orienterede om, at badminton var startet op. Der havde været lidt frafald blandt
ungdomsspillere. Man vil forsøge en promovering, evt. introdag, som har været brugt
med succes tidligere. En træner var holdt op, men en af de ældre ungdomsspillere var
startet som hjælpetræner.
c. Fodbold.
Kai orienterede om at fodbold også er startet efterårsturneringen. Flere
ungdomstrænere er tilmeldt kursus. Vi går hårdt efter at alle, der spiller også betaler
kontingent.
9. Eventuelt
a. Der har været lukket for strømmen til fugtskabet. Jarl kontakter skolen, for at
afklare at det ikke er skolen.
b. Jacob ønskede at etablere hasper på vinduerne til omklædningsrum, således at
ingen uaotoriseret kan komme ind ad den vej.
c. Vi drøftede udvidelse af nøglekort, da der var mistanke om, at ikke autoriserede
havde haft adgang til vores lokaler. Fodbold har registreret udleverede nøgler, men
hverken det eller nøglebrikker giver 100% sikkerhed.
d. Ved næste års byfest vil fodbold godt sørge for deltagelse af flere hold udefra.
e. Dennis orienterede om, at vi ikke ville bruge af Oviendo, da der var for store krav
til download af oplysninger for de enkelte medlemmer.
Mødet slut kl. 20.40.
Refereret: Kai Giessing
Evt. kommentarer til Kai (conni.jensen@post.tele.dk) senest 5. 9.13, hvorefter det
sættes på hjemmesiden.
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