Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 23. april 2013 kl. 19.00 i klublokalet.
På mødet deltog Janaka, Helle, Dennis, Jarl og Kai (ref). Afbud fra Gilbert og Dagny.
1. Valg af referent blev Kai.
2. Gennemgang af referat fra sidste møde. Der var ingen bemærkninger.
3. Konstituering efter generalforsamlingen. Dennis blev genvalgt til næstformand.
4. Hjertestarter. Kai orienterede om, at skabet til hjertestarter ved gammel bane
forventes opsat i weekenden 27. 28. april.
5. OK - benzin. Verner har orienteret Kai om, at det fortsat er Poul, Brugsen der
vender tilbage omkring G77 sponsorering. Vi prøver at høre til status hos Brugsen.
6. Tilbagemelding vedr. "Roskilde2Go". Vi ser ikke den store betydning her i
området. Vi mener at det er mere egnet i Roskilde, hvor tilbud er flere og aftagere er
tættere på udbydere. Der var dog et eksempel, at en bokser havde efterspurgt lokaler
på skolen.
7. Zebraby-projektet. Der er ikke noget konkret for idrætsforeningen pt. Der er
indkaldt til møder for de, der meldte sig som interessenter på stormødet i
Forsamlingshuset.
8. Roskilde-festival - hjælp til oprydning - og tjen penge til klubben
Det fremsendte oplæg sendes ud via Conventus, når vi kender datoen for sidste frist
for tilmelding. Kai undersøger tidsfrist for tilbagemelding. (Har forgæves forsøgt at
ringe, så nu skriver jeg til dem).
9. Oviendo. Dennis lovede at undersøge, hvilke forpligtelser, den enkelte påtager sig
ved at tilmelde sig. (Oviendo er et "Lars Larsen" tiltag, hvor kunder bliver bedt om at
vurdere reklamer).
10. Nyt fra afdelingerne
a. Fodbold - vi starter udendørs turneringen. Har været generet af den lange vinter.
b. Badminton. Afholdt vellykket klubmesterskab i forgangne weekend. Vi har været
ved landsmesterskaber både for børn og voksne. Begge parter har lært en del af
deltagelsen.
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c. Petanque er startet turneringer. Således deltog Dagny ikke i mødet pga. samtidig
turneringskamp. Gundsø Cup bliver måske ikke til noget pga. datosammenfald med
andre store arrangementer.
11. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af 2013.
Vedtaget mødestart kl. 20.00. Møder den 29/8-13 - 12/11-13 - 14/1-14 samt 6/3-14.
Generalforsamling 26/3-2014.
12. Eventuelt, herunder
a. Jarl orienterede om, at der sælges billetter til byfesten fra 11/5. Der er 300 billetter
til teltet. Helle bestemte, at G 77 igen stiller bod op.
Mødet slut kl. 20.30.
Refereret: Kai Giessing
Evt. kommentarer til Kai (conni.jensen@post.tele.dk) senest 30.4.13, hvorefter det
sættes på hjemmesiden.
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