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
A
Janaka de Silva
janaka.de.silva@yx.dk
Mob.: 2164 5512
M
Susanne Koefoed
susannecmkoefoed@gmail.com
Mob.: 2425 9020
M

Dennis Palmquist
dennispalm@jubii.dk
4131 9593
M
Birthe Black
bb@birtheblack.dk
Mob.: 4028 8828
M
Kristian Ridley
Kristian@ridley.dk
Mob.: 4260 4142
M

Torben Hansen
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.:5121 6640
M
Jarl Matthiesen
jarl.matthiesen@mail.dk
Mob.: 2464 6835
M
Helle Schliemann
helle@schliemann.dk
Mob. 4058 0089
M

(M) = mødt (A) = afbud

Sted: Klublokalet. Dato: 23.10.2018 kl. 18.00
Dagsorden
1.

Valg af referent

2.

Godkendelse af sidste referat

3.

Nyt fra Formanden

4.

Økonomi. Gennemgang af
kvartalsbalance, sammenholdt med
budgetterne
Nyt fra afdelingerne:
Petanque

5.

6.

Badminton

Referat
Birthe
Der var ingen bemærkninger
Følgende emner blev nævnt som kandidater til formandsposten:
Fodbold: Kristian – Petanque: Bruno – Fitness: Bjørn
Håber at bestyrelsen har fået talt med dem inden mødet.
3. kvartals regnskab var ikke kommet, så det udskydes til næste møde.
Forskellige events, bl.a. Halloween- og Mortens Aften.. Har meget glæde af venskabsbyer,
bl.a. en tysk. Nyt medlem i afdelingen så der nu er 23 medlemmer.
Optimisme i afdelingen. Kører mere stabilt nu ialt ca. 40 medlemmer.
Desværre ingen ungdomsafdeling, derfor heller ingen trænerudgifter.

7. Fitness

I alt 286 betalende brugere/medlemmer. Godt miljø og stor tilfredshed med afdelingen.
Får især nye medlemmer ved Bycentrets markeder, Nyt marked de 24, november. Har fået
ny videoovervågning. Ny instruktør pr. 26. november

8 Fodbold

Kristian Ridley er formand. God støtte af andre frivillige trænere, Michael, Henrik og
Stefan. Har haft konsulentbesøg af Julie fra DBU, som har hjulpet rigtig godt. Har hold fra
3 -5 årige og satser på at starte flere op fra denne alder og holde dem i min. 10 år.
Afdelingen tænker på alternative indtægtsmuligheder i form f.eks. en webshop.

9 E-Sport

Birthe og Jarl har haft møde med 2 interesserede fædre. Det strander lidt pga. mangel på
permanente lokaler, som KUN skal bruges af E-sportsbrugere. Afventer tilbagemelding fra
de 2 fædre.

10

Kursus i kommunikation

Torben arbejder videre med arrangement af kurset. Interesse for kursus i Conventus.

11

T-shirt med logo

Helle har købt 110 stk. i forskellige størrelser. Super kvalitet til en god pris. .Skal bruges
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ved branding af G77 til forskellige events.
12

Evt.

13. Næste møder

Hjertestartere. Jarl undersøger videre vedr. vedligeholdelse af byens 3 hjertestartere.
Der er ikke fundet en ny formand til G77 i stedet for Jarl. Har nogen emner? Bjørn er et
godt bud, men han kan ikke finde tid til det.
11. december 2018 (Julefrokost arrangeres af Susanne og Dagny).
Kristian kommer med oplæg vedr. webshop.

