
GFK bestyrelsesmøde torsdag 29.11.2018 på Ganløse kro kl 19.15 med spisning. 

Dagsorden: 

Pkt.0: Tak til Sørenfor mange års indsats for klubben. 
Pkt.1: Referat fra sidste møde 
Pkt.2: Økonomi, medlemmer, hjemmesiden. 
Pkt.3: Medlemskontrol 
Pkt.4: Maskiner, redskaber, hvad er status 
Pkt.5: Træningsrummet, status på reparering af ødelagte områder på gulvet samt andet. 
Pkt.6: Introkurser. 
Pkt.7: Punkt til beslutning: Formanden indstiller til bestyrelsen, at alle medlemmer skal have 
deltaget i eller være tilmeldt og gennemføre DGI workshop som en betingelse for, at kunne 
fortsætte som medlemmer hos os i 2019. 
Pkt.8: Søren forlader bestyrelsen. Hvem fortsætter efter næste generalforsamling?  
Pkt.9: Punkt til beslutning: Formanden har haft en mobiltelefon til rådighed og har ønske 
om, at beholde den, når han går af som formand efter generalforsamling i 2020? 
Pkt.10: Eventuelt. 

Referat 

Tilstede var: Martin, Monica, Stig, Erik, Jonathan, Martin H., Søren, Kim. Rikke havde meldt 
afbud. 

Ad.0: Formanden takkede Søren for mange års virke i klubben. Søren er flyttet fra byen og 
skal også være far. Han fik en øl-julekalender som gave og et håb om, at han får overskud 
til at komme tilbage. 

Ad.1: Stig syntes, at punkt 3 kan slettes for at undgå overflødige bilag. Det erstattes af en 
mundtlig orientering om mødets indhold ved næste bestyrelsesmøde. 
Stig orienterede om, at vi igen har været udsat for et hacker angreb med besked fra Martins 
mail om en bankoverførsel. Det var ikke umiddelbart til at se, hvordan Martins adresse var 
blevet brugt, men det var igen en fejl. Sagen er blevet anmeldt til politiet, som dog har afvist 
at efterforske sagen. 
Derefter blev referatet godkendt. 

Ad.2: Kassebeholdningen er for nuværende 123.037,20kr. 
Søren har fået solgt vores Zero Runner maskine for 6000kr. 
Vi er nu 163 medlemmer. Kim syntes, at vi skal sætte et loft på 200 medlemmer. 
Sidste år sendte Stig besked ud til alle medlemmerne om kontingentet, da tidspunktet 
nærmede sig. Gentages. 
Stig foreslog, om vi på næste generalforsamling skal ændre kontingentet til 600kr., for at vi 
kan sammenligne os med EIF. Bestyrelsen fastholder vores nuværende kontingent. 
Stig foreslog at som sidste år påskønner Kim K. for rengøringen og hallens personale for 
hjælp i løbet af året. Stig foretager det nødvendige.  
Martin orienterede om at hjemmesiden er ændret, så alt skulle være ok nu. 

Ad.3: Ved tilfældige lejligheder har formanden konstateret, at der er mange gratister, blandt 
flere som nøjes med en enkelt chip og så lukker mange andre med ind. I henhold til vores 



vedtægter kan pågældende ekskluderes. Formanden har fralagt sig opgaven med 
medlemskontrol grundet tidspres. Derfor er det nødvendigt, at andre fra bestyrelsen tager 
over. 

Ad.4: Erik har repareret den højre romaskine, bicepsmaskinen og lægmaskinen. 
Søren oplyste, at vi har talkum nok til et år, men der skal bestilles håndsprit. Jonathan og 
Martin H. fik til opgave at finde en Crosstrainer som gerne må være brugt, men med 
garanti. De fik også til opgave at lave opgørelse over hvilke puder der skal skiftes. 
Oplysningerne lægges i skabet til Erik der tager kontakt til Jesper for at få den rigtige 
adresse til Eleiko. 

Ad.5: Stig kontakter tæppemanden. 

Ad.6:Der har været gennemført tre introkurser/workshops. Foreløbig tilbagemelding er at 
det har været en succes med 45 deltagere. Yderligere er 13 tilmeldt til 7 januar. 

Ad.7: Det vigtigt, at vi som klub påtager os et ansvar, og sørger for, at medlemmerne har en 
fælles forståelse for vores værdigrundlag, regler m.v. Vi er ikke et kommercielt center, men 
en klub organiseret under DGI. og underlagt Anti Doping Danmarks regelsæt. Endvidere er 
vi medlem af EIF og træner i lokaler gratis stillet til rådighed af Egedal kommune. Det 
besluttes, at alle medlemmer skal have deltaget i eller være tilmeldt introkurser/workshop 
for at være medlem hos os i 2019. 

Ad.8 Søren trækker sig fra bestyrelsen. Øvrige fortsætter, og Monica aflaster Stig i 
forbindelse med udlevering af chips. 

Ad.9: Bestyrelsen besluttede, at formanden kan beholde sin mobiltelefon. 

Ad.10:  
Håndsprit bestilles. Martin. 
Træningselastikker, korte bestilles. Jonathan/Martin H. 
Holder/reol til for måtter? 
Kosteskaft købes. Stig 
Dør til ventilationsrum males.? 
Overvågningskameraer. Martin kender en, som kan give os et tilbud. 
Puder til maskinerne. Jonathan, Martin H. og Erik ordner det. 
Ny bicepsmaskine? Et ønske fra et medlem. 
Stænger til maskiner smøres. Jonathan/Martin H. 
Undersøg 2 ekstra højttalere. Erik. 

Næste møde mandag d. 4. februar 2019 i klublokalet med mad kl 19.00 
Generalforsamling torsdag d.7. februar 2019 kl 19.00 


