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

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i G77
Dagny Hansen (M)
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.: 5134 3547
Janaka de Silva (M)
janaka.de.silva@yx.dk
Mob.: 2164 5512

Dennis Palmquist (M)
dennispalm@jubii.dk
4131 9593
Birthe Black
bb@birtheblack.dk
Mob.: 4028 8828

Torben Hansen (M)
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.:5121 6640
Jarl Matthiesen (A)
jarl.matthiesen@mail.dk
Mob.: 2464 6835

Susanne Koefoed (M)
susannecmkoefoed@gmail.com
Mob.: 2425 9020

Kristian Ridley Schou (A)
kristian@ridley.dk
Mob.:

Helle Schliemann (M)
helle@schliemann.dk
Mob. 4058 0089

(M) = mødt (A) = afbud

Sted: Klublokalet. Dato: 19.03.2019 kl. 19.00

Dagsorden
1.
2.
3.

Valg af referent
Godkendelse af sidste referat
Nyt fra Foreningen og afdelingerne
(Meget kort)

4.

Forberedelse af generalforsamling

5.

Økonomi. Gennemgang og
revidering af regnskab for 2018

6.

Evt.

7.

Næste møder

Mvh og på vegne af formanden
Susanne Koefoed

Referat
Helle
Godkendt
Badminton: afdelingen kører uden de store problemer. Til medlemsmødet d.5/3 mødte der
5 per. Op. Der er 45 aktive medlemmer. Ønske om 4 nye net med stænger.
Fodbold : Susanne fortæller (Kristian ikke til stede) der mødte 20 op til medlemsmøde. Pt.
er der 85 medlemmer.
Fitness : Investeret i nye kettle bells og vægte. Løbende nye medlemmer. Pt. Er der 282
aktive medlemmer. 9 instruktører. Åbent hus i fitness ifm marked i centret d.15/4.
Petaqan : 14 planlagte tuneringer. Har holdt 25 års jubilæum. 25 aktive medlemmer.
Fået ponceret 35 grantræer, som er sat i forlængelse af banerne.
Indbydelse er sendt ud og hængt op til tiden. Dagsorden er ligeledes hængt op i fitness og
G77 klublokale.
Bjarne Rønnest og Gert Jensen, som er revisorer i G77 er inviteret med til mødet.
Stor udfordring med budget og regnskab i forhold til Dgi/Conventus. Bjarne og Gert
godkendte ikke budget. Der indkaldes til møde hos Jarl i weekenden for godkendelse af
regnskab og budget.
Har søgt om forenings mobilepay nr, for ekstra mulighed for betaling af kontingenter. Er på
vej. Vi er også i gang med at få etableret automatisk betaling (abonnement) i Conventus.
Mangler rengøringspersonale til klubhuset pr.1/4-19. Årlig løn er 20.000 for 3 timer om
ugen.
Byfest d.15. juni 2019, hvor G77 skal deltage med en bod.
Etablering af skaterbane på asfaltområdet mellem klublokalet og petanquebanerne i løbet
af foråret .
Generalforsamling 26/3-19 kl 19.00.

