Referat af bestyrelsesmøde i G77 den 6. marts 2014.
Deltagere: Jarl Matthiesen, Dagny Hansen, Dennis Palmquist, Kai Giessing, Helle Schliemann, Rita Pedersen
og Janaka de Silva.
Dagsorden
1. Valg af referent:
Janaka de Silva
2. Halleje problematik:
Roskilde kommune har hævet taksten for lån af haller fra 2013. Satsen er hævet fra kr. 23,00 til
kr. 44,50, hvilket har betydet en samlet omkostning stigning for badminton på kr. 10.000 for året
2012/2013 sammenlignet med 2011/2012. Derudover finder bestyrelsen det urimeligt, at hallen
takseres som en idrætshal og ikke en gymnastiksal. Jarl kontakter Vibeke Heide for en indledende dialog
omkring problematikken.
3. Fitnesscenter:
Ejeren af Rosencentret vil give et tilbud på indretning af rummet i kælderen samt leje.
Det vil være uden badefaciliteter. De første 6-8 maskiner har vi allerede fået gratis via specielskolen
i Gundsømagle. Helle mfl. har lovet at hente dem.
4. Ny skolereform:
Orientering fra Dennis og Jarls møde med skolen omkring den nye skolereform.
Formålet var at starte en dialog, som skulle tage sigte mod et samarbejde mellem skolen og vores
forening. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg med en repræsentant fra hver af vore foreninger
og skolen, som skulle se på, hvordan det kunne strækkes sammen. Da et evt. sports forløb over en
periode typisk vil være i dagtimerne, forventes der en eller anden form for aflønning som kompensation,
evt. i form af vikartimer.
5. OK Benzin:
Kai kunne fortælle, at et samarbejde med OK vil indebære et antal aktiviteter, hvor G77 to gange om
året forpligter sig til at hjælpe med at hverve nye kontokort kunder til OK. Jo flere kunder af disse, som
tanker, jo flere penge til foreningen.
6. Forberedelse til generelforsamling - 26.03.14:
Rita gennemgik nøgletal fra årsregnskabet for 2013.
I regnskabet under halleje, skal der omposteres en omkostning fra badminton til fodbold på kr. 1630
for mandagen 19.30-22.00.
For at hjælpe de enkelte foreninger gennem 2014 blev det besluttet ikke at overføre kontingent
fra foreningerne til G77 (svarende til ca. 36.000 kr.) Ligeledes blev det besluttet ikke at forhøje
kontingenterne i de enkelte afdelinger.
Jarl havde annonceret, at han ville gå af som formand for G77, hvilket var forståeligt på grund af en
øget arbejdsmængde på sit job, men på utallige opfordringer besluttede han at fortsætte yderligere

et år. Kai går til gengæld af som formand for fodbold. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til
genvalg.
7. Nyt fra afdelingerne:
Petanque: Der har været holdt medlemsmøde med genvalg til bestyrelsen
Der er konstateret en mindre medlems tilbagegang.
Igen i år vil der være deltagelse i turneringen samt Gundsø Cup.
Fodbold:

Fodbold har haft formandsskift og Kai er stoppet efter mange års tro tjeneste.
Steffen Rosfeldt er ny formand.

Badminton: Badminton kommer ud med et underskud på ca. 29.000 kr., som skyldes en kombination
af medlemstilbagegang samt en markant stigning af hallejen. Alt efter resultatet af
henvendelsen til kommunen, vil badminton afmelde banetider samt overveje
kontingent forhøjelse.
Janaka har været i dialog med Carl Henning omkring muligheden for at sende en mail
via skolens intranet for at nå ud til flest mulige børn og deres forældre med en opfordring
til at dyrke idræt i G77. CH. og skolens bestyrelse er betænkelige men vil ikke helt afvise
tiltaget. Vi finder det i god råd med den nye skolereform, som appellerer til samarbejde
mellem skolen og idrætsforeningerne i kommunen.
8. Evt.:

Defekt papirrulleholder skal udskiftes
Endvidere er der kommet sikkerhedsbeslag på vinduerne.

Næste møde er generelforsamlingen 26. marts kl.

