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(A)

(M)
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(M) = mødt (A) = afbud

Sted: Klublokalet. Dato: 24.10.2017 kl. 18.00
Der serveres smørrebrød, hvorfor I gerne må meddele, hvorvidt I kommer.

Dagsorden

Referat

1.

Valg af referent

Birthe skriver referat

2.

Opfølgning fra sidste referat

Sidste møde var 23.5.
Dart er ”dødt”.
Referatet blev derefter godkendt.

3.

OK Benzin

4.

Status på økonomi

Fodbold, badminton og petanque følger budgettet flot. Fitness har underskud. De har ca.
270 betalende men i alt ca. 400 ”listede” navne. Der skal være ca. 70 betalende mere, før
regnskabet kører rundt.
Forskellige løsninger drøftes (nedsat husleje, strækning af afskrivning på maskiner m.fl.)
Det drøftes på bestyrelsesmødet den 7. nov. Fitness vil gøre alt for at hverve nye
medlemmer.

5.

Status på Jubilæumsfest.

Jarl: Vi hører gerne om alle afdelingers oplevelse af festen, samt gennemgang af svar på
spørgeskema fra Jubi-bladet.
Ref.: Alle er enige om, at det var en stor succes. MEN pølsevognen havde været prikken
over i’et. Borgerne tog det dog pænt 
Underskud er mindre end forventet (se bilag).
Vi vil gerne fejre G77 igen om 10 år.
Mht. svarsedler vedr. en ny hal, så er der flere gode ideer. Vi sender ”følere” ud til skoler,
institutioner m.fl. for at høre, hvad de evt. kunne ønske.

Jarl: OK Benzin vil lave en event hos Dagli´Brugsen lørdag d. 28.10 kl. 10.00 – 14.00, og
de spørger efter en hjælper fra G77. Det er jo trods alt os, som får glæde af sponsoratet.
Jeg kan desværre kun til kl. 11.30, så det vil være fint, hvis der melder sig én til at
overtage vagten.
Ref.: Ingen kan, så Jarl melder desværre afbud for G77.
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6.

Brugsaftale vedr. klublokaler

Jarl: Vi skal se, om vi kan acceptere forlængelsen af den nuværende aftale.
Ref.: Vi accepterer m/små rettelser/overførsler fra den gamle aftale.

7.

Ny hovedkasserer til G77

Jarl: Rita ønsker ikke at fortsætte som kasserer efter generalforsamlingen i marts. Vi søger
derfor en afløser. Nogen forslag?
Ref.: Jarl har talt med Dorthe Christiansen. Hvis der sker en ændring (læs: uddelegering af
arbejdet) i konteringen og evt. udtynding i antallet af konti, kan Dorthe måske overtales.
Der aftales et møde mellem Jarl, Rita og Dorthe.

8.

Nyt fra afdelingerne:
Petanque

Der plantes evt. juletræer langs petanquebanen. Morten Gjerskov har lovet at donere dem.
Afdelingen kører over al forventning. Fremgang fra 21 til 27 medlemmer.
Klubmesterskabet var en stor succes. 5. november afholdes ”Andepetanque” sammen
med venskabsklubben Stenløse. Dennis har søgt om tilskud fra ”Tømmermester Johannes
Fogs Fond” og fået det bevilget i form af nyt underlag, som kommer den 6. november.
Medlemmerne lægger det selv ud. Tom Simoni (pedel) har godkendt det.
Klubben er blevet inspireret efter et besøg i Frederikssund.

9.

Fodbold
Holdene går indendørs nu og spiller videre, men seniorerne bliver ude indtil videre. U11 og
U14 samarbejder med Gundsølille. Det går fint. Stor indendørs turnering den 28. oktober.
U11 har været på en god tur til Fyn. Det går rigtig godt for U14-pigerne 
DBU opretter topcentre for elitespillere. G77 tilmelder sig sammen med Roskilde.

10. Badminton

Medlemstallet er desværre vigende. Ud af 20 børn/unge er der kun 6 tilbage, og af 48
voksne er der nu 40 tilbage. Man er lidt pessimistisk mht. ungdommen. Afdelingen
mangler ildsjæle til at drive den og få de unge tilbage. Man har prøvet flere tiltag i
samarbejde med bl.a. skolen, men de har ikke haft den ønskede effekt. Janaka og Dorthe
kunne godt bruge flere ildsjæle, men har dog god hjælp af Carsten og René.
Forslag: En annonce i Landsbynyt og evt. på FB. Jarl og Janaka forsøger.

11. Fitness

Vi har en stram økonomi de næste 3 år, men drøfter muligheder for ”lettelser” på næste
møde den 7. november. Vi vil bl.a. Drøfte, hvordan vi kan få nye medlemmer og fastholde
de ”gamle”
Glade brugere og godt socialt samvær samtidig med at der trænes.
God rengøring - stor ros til de dygtige piger (gælder også for G77 klublokaler m.m.).
Videoovervågningen virker, og brugerne passer godt på maskinerne.

12. Den nye Idrætshal

Jarl: Haludvalget har endnu ikke påbegyndt deres arbejde. Hal-udvalget består af Jarl,
Susanne, Birthe, Carsten og Torben.
Ref.: Der indkaldes eksperter, når vi får brug for det. Dato for første udvalgsmøde findes
umiddelbart efter valget.

13. G77’s deltagelse ved byfesten
2018

Jarl: Hvordan stiller vi os i G77 til det nye koncept?
Ref.: (Se forslaget som bilag). G77 vil ikke stille en madbod op. Vi afventer et yderligere
udspil fra Landsbyrådet, før vi tager stilling til et endeligt svar.

14. Rengøring

Vi har fået ny rengøring. Katrine Thomsen. Hvordan fungerer det?
Se under Fitness.
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15. Evt.

16. Næste møder

Se vedhæftede bilag.
Referat skrevet af Birthe Black
den 25. oktober 2018

1.

Mail fra RIU (Roskilde Idræts Union) om ansøgning om tilskud til trænere. Kai
søger – måske gør vi også fra Fitness. Frist 1. 1. 2018

2.

Jimmi Røldal har kontaktet Jarl og tilbudt at lave ny hjemmeside for hele G77.
Jarl har drøftet det med Dennis. De tager et møde med Jimmi og beder om et
forslag fra ham. Kai vil deltage i mødet.

Jarl: Næste møder: 12. december (julefrokost), 6. februar, 20. marts (generalforsamling).
Ref.: Susanne og Dagny er ”julefrokostudvalget”. Birthe melder desværre afbud på
forhånd.

