Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 8. januar 2013 kl. 19.15 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 kun bemærkning om, at vi skal
sætte oversigt over klubbens haltider op på tavlen. Verner gør det.
3. Hjertestarter. Det blev aftalt, at Kai indkøber et lille nøgleskab, der sammen med
en plakat sættes på den bygning, hvor hjertestarteren er placeret. Skabet betales af det
tilskud, vi havde fået fra Roskildefonden.
4. Fitness-center. Jarl orienterede om den foretagne undersøgelse. Der var ikke
kommet så mange svar, måske fordi aktivering af siden havde været mere
kompliceret end beregnet. Alle svarene var dog meget positive.
Jarl indhenter tilbud på leje, og efterfølgende undersøges mulighed for lokaletilskud.
Vi udtrak en vinder af gavekort på kr. 500,00 til Dagli'Brugsen. Vinderen blev Jette
Pedersen.
5. Evt. tilskud til mini-fodboldbane ved skolen. Kai har haft forespørgsel hos
fodboldbestyrelse og trænere. Da disse finder banen for lille, ønsker vi ikke at bruge
så mange penge (ca. kr. 30.000) på kunstgræs, hvilket Jarl meddeler skolen.
6. Forespørgsel om anvendelse af klublokale til morgenmadsbespisning af skolebørn.
Jarl orienterede om, at vi endnu ikke havde fået informationer om det afholdte møde.
Vi kan ikke forstå, at skolen ikke kan bruge egne lokaler og mener i øvrigt at det er
en dårlig ide pga slid på lokaler og inventar. Såfremt det vedtages alligevel, må
skolen sørge for bedre toiletforhold.
7. Rengøring. Vi blev enige om, at der er ingen sag.
8. OK-Benzin. Kai orienterede om at JGI havde lavet aftale med OK. Verner
kontakter Poul, da Poul havde fundet det forkert, at vi ikke var med i det. Vi tager
diskussionen efterfølgende.
9. Forberedelse til generalforsamling, som afholdes 21.3.2013. Vi holder næste møde
25.2 kl. 18, hvor afdelingerne skal have oplysninger om kandidater på valg klar, så
indkaldelse til generalforsamling kan ske. Afdelingerne skal have klargjort budgetter
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for 2013, da der skal orienteres om disse på generalforsamlingen. Mødet startes med
lidt spisning. Helle vil sørge for indkøb.

10. Nyt fra afdelingerne.
a. Dagny orienterede om, at Petanque har afholdt juleafslutning og nytårskur. Der er
kommet nye pærer for ca. 4.000 i mlamperne. Der tilmeldes 2 sekstetter og 2
kvartetter til turnering. Endelig afholder Petanque selv et regelkursus for medlemmer.
Petanque afholder medlemsmøde 24. februar.
b. Fodbold. Kai orienterede om at vi nu spiller indendørs i de turneringer, holdene
selv har tilmeldt sig. Det er i øvrigt glædelig aht. lokaletilskud, at vi er blevet lidt
flere og nu er 137 medlemmer. Vi har fodboldbestyrelsesmøder 15. jan og 5. februar
og forventer at afholde medlemsmøde 26. februar. Vi forsøger at rekruttere helt nye
aktører til arbejdet, både i hovedbestyrelse og i fodbold.
c. Badminton. Janaka fortalte, at det går rigtig fint for vores holdspillere, både
ungdom og voksne. For ungdom har vi 4 hold med, hvor 2 på nuværende tidspunkt
ligger nr. 1 og 2 ligger nr 2. For voksne har vi 3 hold med, og de ligger henholdsvis 1.
2 og sidst i deres puljer. Afdelingen har søgt og fået 20.000 kr fra Tuborgfondet til et
fugtskab til opbevaring af bolde. Badminton har medlemsmøde den 20. februar
9. Eventuelt,
a. Dennis havde set voksne, formentlig forældre med udendørs sko i hallen denne
tirsdag. Voksne med udendørs sko må selvfølgelig ikke gå ind på halgulvet.
Mødet slut kl. 21.20
Refereret: Kai Giessing
11. Evt. kommentarer til Kai (conni.jensen@post.tele.dk) senest 13.1.13
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