GFK bestyrelsesmøde torsdag d. 23. august 2018 kl 19.15 i kantinen 1 sal med spisning
med mad fra Ganløse pizzeria
Dagsorden:
Pkt.. 1: Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Pkt.. 2: Økonomi samt medlemmer.
Pkt.. 3: Medlemskontrol.
Pkt.. 4: Træningslokalet.
Pkt.. 5: Tilbud fra DGI.
Pkt.. 6: Eventuelt.
Referat:
Til stede var: Søren, Kim, Martin. Jonathan, Stig, Erik og Monica. Den nye Martin var syg
og Rikke havde meldt afbud.
Ad. 1: Referatet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 2: Kassebeholdning: 118.134,00kr. Der var kommet 9 nye medlemmer til, hvilket bringer
medlemstallet op på 142. Ved spisning i forbindelse med møder og andet har vi til dato
brugt 2450kr. Stig syntes, at når man spiser på klubbens regning, må man ikke fråse.
Ad.3: Stig sagde, da vi fik vederlag blev vi enige om, at vi når vi gik ud og spiste efter et
møde alene betalte selv hvis ikke andet var aftalt. Formanden er den eneste, der har gjort
det. Martin syntes han har brugt meget tid på medlemskontrol. Stig fastholder, at når man
får vederlag skal man ikke spise på klubbens regning ved medlemskontrol. Martin synes
han har lavet en stor indsats, så han har fortjent at få maden betalt. Martin vil fremover ikke
foretage medlemskontrol, men bestyrelsen opfordres til at gøre det hver gang der er
mulighed for det. Martin foreslog, at vi lavede en formular med data for mødet, så når man
spiser på GFKs regning kan formål dokumenteres. Stig laver sådan en formular
Stig orienterede om en hændelse, hvor han modtog en mail fra Martin om at foretage en
bankoverførsel, samt oplyse hvad vi havde stående på kontoen. Stig forespurgte Martin om
hvad han havde gang i, hvortil Martin svarede, at han ikke havde sendt nogen mail. Det må
betragtes som et forsøg på hacking. Der hændte ingenting, da Stig var vågen.
Ad.4: Træningslokalet: Alt fungerer perfekt, så der er ikke nogen problemer. Søren prøver
om han kan få byttet Ozon Runner til en anden brugt maskine, da vi mener, at det var et
fejlkøb.
Ad.5: Martin har fået fat i Louise fra DGI. Prisen for 3 introkurser á 1,5 time til 3 timer er
4.500,00kr. Derudover findes et kursus i foreningsstyrelse/-udvikling. Bred enighed om at
købe DGIs kurser, fordelt til efterår og vinter efter årsskiftet. Kim foreslog, at vi også køber
kurset til at forbedre bestyrelsens virke, hvilket kan være med til at hjælpe ved udskiftning
af formands- og kassererposterne
Ad.6: Erik nævnte, at der er huller i tæpperne 3 steder. Det skyldes, at de store håndvægte
bliver smidt på gulvet efter træning. Der er indkøbt spray til spejlene. Rengøringsmanden
har fået adgang til midlet, der er låst inde i skabet. Lemmen til krybekælderen mangler at
blive malet. Kasteringen, som blev finansieret sidste år, tilhører kommunen.
Næste møde er torsdag d. 1. november kl. 19.15 på Ganløse kro med spisnin.

