Idrætsforeningen G77
Margrethevej 7, Gundsømagle
4000 Roskilde – www.g77.dk

Dagsorden for Bestyrelsesmøde i G77
Dagny Hansen
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.: 4678 9179
Klaus Giessing
famgiessing@privat.dk
Mob.: 4673 3320
Susanne Koefoed
susannecmkoefoed@gmail.com
Mob.: 2425 9020

Helle Schliemann
helle@schliemann.dk
Mob.: 4058 0089
Keith Moseley
kmg77@moseley.dk
Mob.: 4082 6794

Dennis Palmquist
dennispalm@get2net.dk
Mob.: 4131 9593
Jarl Matthiesen
jarl.matthiesen@mail.dk
Mob.: 2464 6835

Sted: Klublokalet Tid: 17.11.2016 kl. 18.00
Der serveres smørrebrød, hvorfor I gerne må meddele om hvorvidt I kommer.

Dagsorden
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Valg af referent
Opfølgning fra sidste referat.
Nyt fra afdelingerne
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7.

40 års jubilæum

8.

Paraplymøde indkaldt af
Landsbyrådet

9.

Eventuelt

10. Næste møde

Referat
Helle
Ingen kommentar
Petanque har afholdt fransk aften med stor succes.
Der afholdes jule turnering d.27/11 13 tilmeldte.
Har for nyligt været til ande petanque i stenløse.
Fodbold: claus fortæller om velafholdt ungdomsturnering hvor 65 børn deltog, 130
personer deltog i arrangementet.
Kidshold på 20 børn. Senior hold. 8.mands hold. 120 medlemmer i fodbold.
Fodboldens venner har opløst sig selv. Restmidlerne er overført til fodbold, og er
øremærket til ungdomsarbejde i klubben.
Fodbold ønsker mere haltid, låner af badminton hvis det bliver nødvendigt
Badminton: der er afholdt forældre/bedsteforældre dag med pænt fremmøde.
Betina stopper til maj,så der bliver afholdt et møde med Dgi og forældre i dec. For at lave
en plan til 2017/18
Vi har oprettet et old boys hold spar 100 kr om året.
Janaka booker de samme haltider for de næste 2 år.
Fitness:343 har betalt indmeldesgebyr.272 aktive medlemmer. Julearrangement d.26/11
på Rosentorvet gav 33 nye medlemmer
Musikanlægget er sat op. Billeder af en kunstner fra gulddyssegården er blevet sat op. Jarl
rykker for svar på ansøgningen af lokaletilskud på 25.000.
Vi venter også på refundering af instruktør tilskud 9x4200
Bl.a. orientering fra mødet med Dorthe Bomark vedr. Jubilæumsavis.
Spændende møde med dorthe, besluttes af vi får lavet en avis som bliver omdelt i
Roskilde og omegn, jyllinge, gundsømagle. 40.000 stk. Bladet vil blive omdelt den sidste
uge i august.
Alle afdelinger skal komme med navne på deres sponsorer.
Jubilæumsfesten er rykket til d.2.sep.2017
Næste møde er d.16.januar
Landsbyrådet vil gerne uddelegere byfesten, og har lagt op til at de forskellige foreninger
byder ind med hvad de evt. kan overtage og håndtere. Hvad er vores holdning?
Vi venter på en udmeldelse fra landsby rådet. Vi får nok at se til med jubilæumsfesten
Lyset slukker i hallen kl 23- tænder igen kl 24. jarl undersøger
Skal borde/bænke flyttes
Jyllinge fodbold lejer hallen om torsdagen fra kl 21. De har svært ved at acceptere at de
ikke må bruge vores klublokale.
Torsdag d.26/1-17 kl 18.00

