Referat af bestyrelsesmøde i G77 afholdt den 8. september 2016 kl. 18.00 i
klublokalet. På mødet deltog Helle, Dagny Hansen, Dennis Palmquist, Keith
Moseley, Kai Giessing (ref og substitut for Klaus Giessing) og Jarl Matthiesen.
1. Valg af referent blev Kai.
2. Kommentarer til referat fra seneste møde. Ingen.
3. Nyt fra afdelingerne
Petanque. Travlt med at udvide lokaliteter for de 12.000, der var bevilget. Pengene
er næsten brugt. Sportslig succes ved DGI Amtsmesterskaber for kvartet, der vandt
guld og kunne deltage ved landsmesterskabernet. Her deltager man ikke, mest
grundet at der er tale om dyr egenbetaling.
Der har været afholdt arbejdsdag med stor og flittig deltagelse
Fodbold. Vi er lidt flere end 100 betalende medlemmer pt., og der kommer flere til.
Trænerlønninger bliver tilpasset indsatsen. Fodbold ønsker bidraget til
Hovedforeningen diskuteret, især for ungdomsspillere. Vi har lidt udfordringer med
at kunne stille seniorhold. Jarl orienterede om lidt samarbejde med Gundsølille på
enkelte hold.
Badminton. Sæsonen er kun lige startet. G77 har ikke mere hold i turnering. Der er
møde den 12.9 i badmintonudvalget.
Fitness. Man har indviet udvidelse af lokalet med deltagelse fra
kommunalpolitiekere. Der kommer fortsat mange nye medlemmer, og der er plads til
endnu flere. Afdelingen er tilftreds med udviklingen også økonomisk, hvor årene
2015 og 2016 samtlet set opfylder de lagte budgetter.
Man har færdiguddannet 9 instruktører og 3 mere er på vej. Kai orienterede om at
Fodbold fik refunderet instruktøruddannelse fra Roskilde Idræts Union.
40 års jubilæum.
Der er nedsat et udvalg, der skal koordinere evt. aktiviteter. Jarl orienterede om at
Roskilde Avis gerne var behjælpelig med fremstilling af et annoncetillæg, såvel
layout som fremskaffelse af sponsormidler. I den forbindelse bedes alle afdelinger
udarbejde en liste over leverandører, samarbejdspartnere, andre sponsorer for de 40
år. Der holdes møde 4/10 kl. 19 i Klublokalet om emnet.
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Paraplymøde i Forsamlingshuset den 12. 10 kl. 19
Jarl deltager i dette møde. Øvrige kan også deltage. Der var ikke krav om tilmelding.
Eventuelt,
a. Fremover inviteres suppleanter med til bestyrelsesmøderne, for at disse kan
være orienteret om foreningens aktiviteter. Disse får dog ikke stemmeret.
b. Jarl orienterede om, at Gundsølillehallen havde planer om at etablere
fitnesslokaler.
c. Jarl orienterede om, at skolen har fået ny leder, Lone Marker. Vi drøftede lidt
den nye skolereform, men vi mener ikke umiddelbart, at vi kan tilbyde
instruktører i den forbindelse.
d. Næste møde 17. november 2016 kl. 18 i klubloklaet med spisning.
e.
Refereret: Kai Giessing
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