Hovedbestyrelsesmøde

14.8.2014

Deltagende: Jarl, Dagny, Dennis, Janaka, Helle og Søren.

1. Referant, Søren Rosfeldt
2. Hal-leje
a. Opfølgning, Jarl har forsøgt at kontakte Vibeke Heide, Jarl forsøger med kontakt igen,
prøver at får nedsat leje fra ½ Hal til gymnastiksal.
3. Fitness Rosentorvet
a. Jarl har ihærdigt og endeligt fået kontakt til Folmerhuse, som er kommet med forslag fra
deres arkitekt. Vi afventer økonomisk oplæg fra Folmerhuse, aftalt at vi skal holde møde i
September med udgangspunkt i deres oplæg.
4. OK-aftale fordelingsnøgle.
-Arrangement aflyst ved Brugsens fødelsdag.
-De forskellige afdelinger arbejder med oprettelse af egne medlemmer.
-Forslag omkring at give 100 kr. rabat til nye medlemmer ved oprettelse af OK kort aftale,
forlaget ikke gennemført i denne omgang.
-Fordeling. Debatten er omkring fordeling af indkommende midler.
Aftales: Løbende midler 40 % af indkommende OK midler til hovedforeningen og 60 % til fordeling i
afdelingerne efter medlemmer registreret ved årsregnskab i april.
-Afregning: 200 kr. pr. ny oprettelser + 6 øre, + bonus 50 kr. pr. tanket 500 liter.
5. Indvendig og udvendig vedligehold af vores lokaler.
-Dagny beretter af vores lokaler og udendørs arealer er beskidte og ikke vedligeholdt.
Tidligere har der været en arbejdsdag med deltagelse fra alle afdelinger. Det drøftes at dette
genoptages, alternativet at der hyres nogle til vedligeholdelse. Dagny udarbejder liste over
vores behov og spørger Rita hvor meget hun og hendes søn skal have for at udfører dette
stykke arbejde.
-Udendørs arealer ved klublokalet, Søren spørger hyggeholdet om de bruger udendørs
arealet ellers nedlægges dette hyggeområdet foran klubhuset.
6. Tøjet efterladt i klublokalet.
- Sendt til genbrugs indsamling af fodboldafdelingen.
7. Aktiviteter 2 halvår 2014
- Møde aktiviteter, hovedbestyrelses møder.
-Drøftelse omkring involvering i Byfesten 2015 for G77 hovedforening, som eneste fælles
aktivitet.

8. Fordeling af haltider efter at fodbold går indendørs.
- Fodbold
Træningstider mandag 19-21.30 Tirsdag 16-19 Torsdag 16-19 Fredag ledig Søndag 10-12.
-Badminton
mandag 16-19 Tirsdag 19-21 Onsdag 16-21 Torsdag 19-21 Lørdag 8-13.30 Søndag 11.3014.00
9. G77 – Website – Opdatering af status
- Efter nedbrud opsatte Dennis midlertidige sider til alle afdelinger, der er brug for tilrettelser
i de enkelte afdelinger, Dennis er behjælpelig med dette og samtidig klar med gode råd.
10. Nyt fra afdelingerne
Badminton, Sæsonen begynder midt august og forberedelserne er i gang med
bestyrelsesmøde. Samarbejde med Jylinge omkring ungdomshold med fællestræning i både
Jyllinge og Gundsømagle. Styrker fællesskabs og giver højere niveau ved træningerne.
- Petanque, DGI turneringer færdig spillet, begge hold videre i finalen.
Fransk hyggeaften med rødvin, Pate og franske antikviteter og stemning, i alt 24 deltager
som er flot ferie til trods.
-Fodbold, arbejder med fællestræning for ungdom om søndagen og mandag for senior,
fædreholdet og veteraner. Formålet er at skabe synergi og hverve flere medlemmer til alle
afdelinger.
11. Evt.
Dennis spørger til vedligeholdelse af udendørs arealer og vil henvende sig til kommunen og
spørge omkring deres hjælp og muligheder. Penanque spørger på vores forbindelse til
skiltemand til fornyelse af deres skilt på banen.
Mødedatoer for 2014-2015:
16 Oktober 2014 19-21
11 December 2014 19-21
12 Februar 2015 19-21
25 marts 2015 General forsamling
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