
GFK bestyrelsesmøde torsdag d 5.4. 2018 kl 19.15 på Ganløse Kro med spisning. 

Dagsorden til konstituerende møde.  

• Pkt.1: Godkendelse af referat fra sidste møde.  

• Pkt.2: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.  

• Pkt.3: Vi konstituerer os med fordeling af de arbejdsopgaver, der er i 
indeværende år.  

• Pkt.4: Godkendelse og underskrifter af forretningsordenen.  

• Pkt.5: Økonomi og medlemmer.  

• Pkt.6: Lokalet og maskiner samt redskaber  

• Pkt.7: Indmeldelsesprocedure herunder introkursus til medlemmer under 18 år.  

• Pkt.8: Hjemmeside med nye layout, optimeret til smart phone.  

• Pkt.9: DGI.  

• Pkt.10: Mødedatoer resten af året planlægges. 

• Pkt.11: Eventuelt. 

Referat 

Til stede var: Martin, Kim, Stig. Søren, Rikke, Erik og Monica.  

ad. 1: Referatet fra bestyrelsesmøde gennemlæst og godkendt.  

ad. 2: Referatet fra generalforsamling gennemlæst og godkendt.  

ad. 3: Martin fortalte, at der skal være enighed mellem kasserer og formand før indkøb 
kan godkendes. 

Arbejdsopgaver:  

• Kim: Indkøb af forplejning til bestyrelsesmøder. 

• Søren og Erik: Lokalet og maskiner. 

• Rikke: Fremviser lokalet i kælder, samt behandler forslag til nyt udstyr fra 
medlemmer. 

ad. 4: Forretningsordnen blev godkendt og underskrevet af alle. Sendes til vores bank. 



ad. 5: Økonomi og medlemmer.  

Stig: Pr. 1. april er status: 

  Udgifter : Kr. 8.782,00.  

 Indtægter: Kr. 61.400,00.  

 Indestående: Kr. 141.404,74. 

Medlemmer: 130. 

ad. 6: Erik får fat i de 3 netdele til kameraer i kælderen samt mailadresse til Eleiko fra 
Jesper.  

Søren har taget bænk med hjem til reparation samt spændt løbebåndet.  

Kim: Puden til maskinen lige inden for døren bliver fjernet hele tiden. Det er et 
problem. Er også i tvivl over hvor mange, der træner gratis. 

ad. 7: Martin: Persondataloven bliver skærpet den 25. maj, hvilket sætter rammer for, 
hvad man må gemme af personlige oplysninger. Vi har ændret vores 
indmeldelsesprocedure således, at nu skal man kun opgive sin mail adresse, når man 
melder sig ind. For at blive medlem skal man være fyldt 15 år, og samtidigt skal man 
gennemføre et introkursus á 3 gange 1,5time. Endvidere skal alle punkter på 
hjemmesiden læses og bekræftes. Man skal have opmærksomhed på medicin, der står 
på Anti-Doping-Danmarks liste, da det kræves, at lægeerklæring medbringes til træning, 
hvis kontrollant dukker op. Når punkterne på hjemmesiden er gennemført, sendes 
formularen til Martin, som giver instrukser for oprettelse i EIF og udlevering af chip. 

Martin er som formand bekymret ved, at vi har lukket alle ind uden nogen rigtig form for 
kontrol og instruktion. Tidligere gennemførtes et kursus ved indmeldelse. Martin vil mod 
betaling genindføre de kurser af 6 timers varighed fordelt på 3 gange. Betaling vil være 
200 kr. i timen, og holdene skal have en størrelse på ca. 8. Lige nu er der 3-4 der er på 
venteliste.  

Rikke sagde, at de unge bare tager til Fitness World for de har ingen kontrol, og så bliver 
de fri for at vente 2 uger. Det syntes Martin, at det skulle vi se stort på. Vi vil godt have 
kontrol med, hvem vi får ind i vores klub.  

Vi blev enige om, at inden kontingentfornyelse skal alle igennem et kursus i november 
med efterfølgende kontrol i januar.  

Erik foreslog, at der sættes en seddel op på tavlen i kælderen, så man kan se, hvem der 
har været på kursus.  



Rikke spurgte, hvad kursuset går ud på. Martin sagde, at introkursuset er en gammel 
ting, som han lavede for nogle år siden. Et kursus for dem var under 18, og gik i de store 
klasser på Ganløse skole. De gik på kursuset og blev fulgt et halvt år før de fik lov til at 
træne på egen hånd.  

Rikke syntes, at når der er så mange problemer dernede, med ting der forsvinder, og 
ting der bliver ødelagt, at alle skulle på det kursus. Derfor har Martin også tænkt sig, at 
vi skulle beslutte, at alle dem, der er under 18 inden kontingentfornyelse skal 
gennemføre et kursus á 3 gange halvanden times varighed med efterfølgende test af 
forskellige ting blandt andet hvordan man opfører sig, og hvordan man træner. Og 
selvfølgeligt noget om Anti-Doping-Danmark, og hvad man skal passe på, hvis man køber 
kosttilskud på nettet. Så har vi som klub gjort det vi kan gøre, og lidt til. 

ad. 8: Hjemmesiden er blevet gjort sikker. Der har været var op til 257 forsøg på at 
hacke sig ind. Det var et stort arbejde, at lave en sikkerhedsmæssig opdatering, men nu 
skulle siden være sikker sagde Martin, 

ad. 9: Martin laver en aftale med DGI, så der kommer en konsulent ud. Vi giver dem 2 
datoer. 

ad. 10: Kommende bestyrelsesmøder: 

• torsdag d. 31. maj  

• torsdag d. 6. september  

• torsdag d. 1. november  

De to første møder er kl. 19.15 i mødelokalet på 1 sal i Ganløsehallen og med mad fra 
Ganløse pizzeria. Det sidste møde er inkl. spisning på Ganløse Kro. 

ad. 11: Vi vil gennemføre en doping kontrol i år.  

Vi vil gennemføre et kursus alle under 18 år, og et opsamlingskursus for hele klubben.  

Stig orienterede om, at Julie går på barsel. Måske kan hun overtales til at komme på 
andre tider end lørdagen i hendes barselsorlov.  

Kim fortalte, at trækasserne var væk. Martin fortalte, at det var ham, der havde flyttet 
2 af dem op i EIF lokalet. Den sidste står stadig i krybekælderen.  

Stig sagde, at vi havde talt om en fælles idrætsdag for hele Ganløse lørdag d. 8. juni. 
Vores deltagelse drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

Martin og Stig laver et årshjul, så man kan se, hvad der laves i løbet af året.  



Revisorsuppleant Henning Bastiansen vil godt fortsætte. Vi har ingen suppleanter til 
bestyrelsen for nærværende.


