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Dagsorden
Referat
PÅ mødet deltog :
Jarl - Dagny - Helle - Susanne - Keith - Klaus- Dennis
1. Valg af referent
2. Byfesten 2017

3. Gaver

4. Gratister i klubberne

5. Visioner for G77

Dennis
Landsbyrådet beder alle foreninger om at overveje hvad de kan bidrage med vedr.
byfesten 2017. Der er Paraplymøde d. 08.02.2017 i Forsamlingshuset, hvor sagen skal
diskuteres.
Møde 8/2 ang.uddelegering af opgaver vedr. byfest.
Jarl sender opgaveskema ud til alle afd. medlemmer via conventus og forventet
tilbagemelding fra medlemmer hvilke opgaver der hjælpes med.
Fodbold har besluttet en politik vedr. gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer/trænere,
jubilæer os, således at det er lagt i faste rammer, og ikke hvem det er, der er afgørende.
Klaus kan fortælle hvad Fodbold har gjort. Jeg synes det er en god ide, og vil derfor
anbefale at reglerne bliver gjort gældende for hele G77.
Enighed om beløbs str. indenfor en grænse på kr. 450.Ved beløb over grænsen skal det vendes med hovedbestyrelsen.
I fodbold har vi haft en diskussion omkring hvorvidt flygtninge evt. skulle få gratis
medlemskab. Der var forskellige meninger og sagen blev afgjort ved afstemning i
fodboldbestyrelsen. Konklusionen blev af fodbold besluttede at flygtningebørn kunne
være medlem i op til 1 år uden at betale for det. Jeg foreslog at vi skulle tage en generel
diskussion i hovedbestyrelsen, da det kunne være af interesse for andre afdelinger. Det
kunne man ikke vente på, og desuden var det, ifølge Klaus; ikke en sag som angik
hovedbestyrelsen. Mit synspunkt var at man kunne få henstand i 6 måneder, med
mulighed for dispensation for en længere periode, mens man får afklaret det
økonomiske med kommunen. Men dog således at flygtningebørnene ikke skulle være
forhindret i at dyrke sport pga. langsom procedure fra kommunens side. Jeg vil gerne at
vi diskuterer om det er noget som vi skal indføre generelt for G77. Det kunne jo også
være at voksne flygtninge kom i samme situation. Problemet kan være at vore normalt
betalende medlemmer synes det er skævt med ”gratister”.
Flertal for der i realiteten ikke er noget der hedder "gratister"- "prøveperioder" over en
længere varighed)
Alle medlemmer af foreningen skal betale kontingent !! alt andet lige skal det vendes
med hovedbestyrelsen.
Jarl kontakter kommunen for at undersøge om der gøres forskel på tilskud til
børn/voksen flygtninge.
I har jo alle sammen læst mine visioner for fremtidens G77. Det er jo i øjeblikket alene
mine tanker, men det ville da glæde mig, hvis et flertal i bestyrelsen kunne støtte op om
at G77 officielt arbejder i denne retning, både af hensyn til byens fortsatte udvikling, men
også for at G77 kan gøre sit til at vi i højere grad beholder de unge i byen, frem for at de
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siver til and re klubber.
Bred tilslutning til at der arbejdes videre på projektet, Jarl påtager sig de indledende
forhandlinger.
Der blev ligeledes gjort opmærksom på at dette ville kræve hjælp fra alle afdelinger evt.
via en arbejds gruppe til det videre benarbajde for en G77 hal. !!

Fodbold efterspurgte om garanti for at gl. bane ikke blev nedlagt pga jarl`s Hal.
Ingen politikkere ville efter jarls mening udstede en sådan garanti.

6. Sponsorkontrakter

7. Budget 2017

8. Hovedbestyrelsens
beføjelser

9. Nyt fra afdelingerne

I fodboldbestyrelsen har vi arbejdet med udviklingen af sponsorkontrakter. Bl.a. har vi
lavet et udkast til etableringen af en støtteforening, hvor man kan støtte G77 eller en
afdeling, som man nu selv ønsker. Jeg mener at dette initiativ burde være et G77
projekt, ikke mindst hvis vi går efter en ny hal. Hvad siger bestyrelsen?
Der blev fremlagt et forslag vedr. en form for "sponsor kontrakt" lidt uenighed om beløbs
str talte vi om at det evt skulle trykkes i selve jubilæumsavisen, så man kan klippe det
ud. Men vi endte med at vi ville tage det med til Roskilde Avis, og diskutere det med
Dorthe Bomark, som skal lave avisen.
.
Vi skal have fastsat kontingent fra afdelingerne til hovedforeningen. Set i lyset af at vi nu
er 600 medlemmer i G77, og at hovedafdelingens omkostninger andrager 35.000, så
kan kontingentet pr. medlem sænkes til kr.60 kr. men da vi skal afsætte kr. 25,000 til
afholdelse af jubilæumsfest i 2017 og i 2018, så skal dette tal lægges til de 35,000,
således at driften i 2017 vil koste kr. 60,000. Dermed bliver betalingen pr. medlem 100
kr. Det er så 40 kr. lavere end i 2016. Mit forslag er derfor at kontingentet foreslås til 100
kr. pr medlem.
Bestyrelse enig.
Klaus har et punkt: Jeg vil godt have et pkt. på dagsordenen hvor vi

diskuterer hvad hovedbestyrelsen skal bestemme og hvor meget den skal blande
sig i afdelingernes politik og regler.
Se punkt 4
"fodbold"
Enhver kan på forlangende få alle afdelingers tiltag, politikker oav. til
hovedforeningen for afstemning ifølge paragraf 10 stk 2.
Der er ingen grænser for hvad hovedforeningens ret til at blande sig i de
forskellige afdelinger
Petanque
Afholdt Jule petanque d.27/11-2016
Bestyrelse har været på besøg hos leverandør ang. indkøb af klubtøj.
Afholdt Nytår Kur i bidende frost 3 kampe bagefter frokost og dele præmierne.
Medlems møde d.8/3
Har aftalt regel sæt møde til d. 15/3
Venskabs kamp mod Stenløe petanque d.9/4

10.

Fodbold:
Udformet nye træner kontrakter.
Jarl udtrådt af bestyrelse pr. 1/3.
Har opfordret medlemmer til at hjælpe med bestyrelses arbejde.
Aftaler lige med Helle ang. fordeling af hal tider.
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Pigeholdet klarer sig godt.
11.

Badminton:
Møde med DGI. d.31/1 vedr. hjælp/støtte til medlems pleje
fortsætter samarbejdet med skolen og Dgi med at en årgang bliver undervist i badminton
i skoletiden.
Medlemsmøde d.7/3
.
Betina stopper med træning af børnebadminton
God medlems tilgang.
Baner bestilt for de næste 2 sæsoner

12.

Fitness:
Foreningen kan præstere et medlems tal på 370 (godt gået)
Lidt udmeldinger ved kontingent betaling.
Tilsvarende medlems tilgang.
2 instruktører er stoppet.
2 instruktører er indstillet til uddannelse.

13. Generalforsamling

Hvornår
Generalforsamling fastsat til d.29/3 kl.19.00

14. Næste møder

Hvornår
Torsdag d.2/3 kl. 18.00 husk at tilmelde/bestille smørrebrød.

15. Eventuelt

Kan ikke huske det !!!!
Kom gerne med kommentarer.

Hvis der er punkter så lad mig vide snarest. Tak.

Husk tilmelding af hensyn til bespisning. Tak.

