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

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i G77
Dagny Hansen
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.: 5134 3547

M

Dennis Palmquist
dennispalm@jubii.dk
4131 9593

M

Birthe Black
bb@birtheblack.dk
Mob.: 4028 8828

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

Kristian Ridley
Kristian@ridley.dk
Mob.: 4260 4142

Janaka de Silva
janaka.de.silva@yx.dk
Mob.: 2164 5512

M

Torben Hansen
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.:5121 6640

M

M

Jarl Matthiesen
jarl.matthiesen@mail.dk
Mob.: 2464 6835

M

M

Helle Schliemann
helle@schliemann.dk
Mob. 4058 0089

M

(M) = mødt (A) = afbud

Sted: Klublokalet. Dato: 11.12.2018 kl. 18.00
Venligst tilmelding til Susanne, af hensyn til spisning.

Dagsorden

Referat

1.

Valg af referent

Dagny Blev valgt

2.

Godkendelse af sidste referat

Der var ingen kommentarer til sidste referat

3.

Nyt fra Formanden

Formandens beslutning om ikke at opstille i 2019 står ved magt da nyrerne ikke fungerer
godt. Bjørn fra fitness er blevet spurgt men kan ikke p.t. Forskellige muligheder blev drøftet
og som en foreløbig mulighed vil Susanne kunne overtage formandsposten og Torben vil
kunne være den person som godkender bilag til betaling. Der arbejdes videre med andre
løsninger inden generalforsamlingen.

4.

Økonomi.

Afdelingernes økonomi ser fornuftig ud idet manglende antal medlemmer i forhold til
budget opvejes af lavere omkostninger. Afdelingerne skal aflevere budget inden næste
bestyrelsesmøde.

5.

Nyt fra afdelingerne:
Petanque

Petanque har fejret 25 års jubilæum ved en hyggelig julekomsammen. Petanque har 25
medlemmer. Der er fra et medlem i fodbold fremsat uhyrlige beskyldninger, som vi vælger
helt at overhøre, men det er kedeligt hvis nogen udbreder falske beskyldninger.

6.

Badminton

Badminton har 41 medlemmer og lever et stille og roligt liv. Der er ingen aktuelle planer
om at etablere et ungdomshold.

7.

Fitness

Det nyligt afholdte julemarked gav 30 nye medlemmer som betyder at der i alt er 335
medlemmer. Betalingerne for 2019 er begyndt at komme ind. Der er et ønske om at
anskaffe nye vægtskiver med standard diameter samt gummimåtte til at skåne gulvet.
Udgiften er ca. 7.500,- kr.

8 E-Sport

Dennis Gertsen var inviteret til at deltage i mødet men meldte afbud. Jarl fortalte at der er
et muligt lokale på Gl. skole, som kan bruges. Der skal ny arbejdes med at skaffe
medlemmer og DGI er med inde over med en konsulent til sikring af en evt. fornuftig
leasingaftale med en leverandør. Der skal etableres en ansvarlig bestyrelse i E-sport
afdelingen.
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9 Fodbold

Der er ca. 80 medlemmer der betaler kontingent og det er bedre end forventet så
målsætningen om 100 medlemmer er rykket et år frem til 2019. Der starter et damehold op
den 15.1.2019 ligesom der er aktiviteter for Børn og bevægelse for de 3-5 årige.

10 Fælles Hjemmeside

Kristian mener at vores hjemmeside G77.dk vil kunne forbedres således at evt. sponsorer
vil kunne se en større målgruppe. Det stiller krav om at der er én person, som sikrer
opdatering fra alle afdelinger.
Kristian foreslog ligeledes et nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemmer og evt. andre
der støtter og har interesse i G77.
En spændende ny aktivitet kunne være en webshop med et begrænset sortiment og
dermed krav om investering i lager m.m. Projektet er noget omfattende da man skal have
en hjemmeside hvorfra man kan bestille og betale. Kristian påtager sig gerne at styre
projektet, dermed bliver opkrævning og indbetaling af moms holdt ude af G77, som ikke er
momsregistreret.
Bestyrelsen besluttede at bede Kristian komme med et oplæg på begge områder til næste
møde.

11 Kursus i Conventus

Der blev afhold et kursus i Conventus i DGI Kildegården i Roskilde. Det var skuffende at
der ikke var flere der var interesserede. Vi havde vundet kurset og derfor var det gratis.
Udbyttet var OK..

12 Reservering af klublokalet i Conventus

Formanden opfordrede til at booke møder m.m. i Conventus således at der ikke sker
misforståelser når man ønsker at benytte mødelokalet, køkken og bestyrelseslokalet.

13

Et blad kalde Magasinet er omdelt i Jyllinge hvor der er gode artikler om fx hvad kan man
gøre for de unge? samt andre relevante emner. Der var også en foreningsoversigt hvor
bl.a. Gundsømagle Jagtforening var nævnt. Torben har skrevet til redaktionen og
opfordret til at medtage G77 i næste nr.

Evt

14 Næste møder incl. generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde er den 19. marts kl. 18.00
Generalforsamlingen er den 26. marts kl. 19.00

