Dagsorden:
Pkt. 1: To medlemmer, Mar6n Hansen og Jonathan Munk, spiser med og præsenterer sig overfor
bestyrelsen. Hvis bestyrelsen kan godkende dem indgår de som ansvarlige for lokalet i kælderen,
med ansvar for bl.a. vedligeholdelse og nyindkøb samt "holde jus6ts" således, at Søren bliver
aﬂastet.
Pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Pkt. 3: Økonomi.
Pkt. 4: Medlemmer.
Pkt. 5: Åbnings6der i skolens sommerferie.
Pkt. 6: Foreningsmøde på rådhuset d. 4.6 2018 kl. 19.00 - 21.00. Hvem deltager udover formanden?
Et af emnerne på mødet er databehandling eWer de nye EU regler.
Pkt. 7: Status på træningslokalet herunder udsugning v/Erik.
Pkt. 8: Introkurser.
Pkt. 9: Eventuelt.

Referat
GFK bestyrelsesmøde torsdag d. 31.05.2018 kl 19.15 i kan6nen 1 sal. med spisning mad fra Ganløse
pizzeria. Mad bes6lles hos Kim.
Til stede var: Søren, Kim, Erik, Mar6n H., Jonathan M., Monica, Mar6n (formand) og S6g.
Rikke havde meldt abud.
Ad. 1: De to nye deltagere blev indsat som et arbejdsudvalg. De fortalte om deres virke, og Mar6n
(formand) fortalte, at de skulle hjælpe Søren med at vedligeholde maskinerne og andet udstyr. De
nye nu er i arbejdsudvalget, og er hermed kon6ngendrie som suppleanter, men uden stemmeret.
S6g 6lbagefører deres betalte kon6ngent.
S6g har deltaget i et møde om aeoldelse af fælles idrætsdag. Han har lavet en lille ﬂyer om sagen.
Det er vig6gt, at der er nogen i kælderen i de 3 6mer. Kim & S6g meldte, at de er 6l stede. Kim
spurgte: Hvad med det nye lokale? Der viser Gert rundt. S6g fortalte, at arrangementet bliver delt
op i 6 moduler af 30 minuger. Mar6n kunne ikke deltage denne gang, da hans søn fejer sin
fødselsdag. Har ellers været med andre gange.
Ad. 2: Referatet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3: Beholdning i banken er: 119.862,28 kr. Siden sidste møde har som væsentlige poster været
købt nye chips 6l ca. 4000 kr. for 100 stk., og betaling kon6ngent 6l DGI på ca. 1300 kr.

Ad. 4: Vi er på nuværende 6dspunkt 132 medlemmer. S6g har forespurgt Rikke, om hun vil være
subs6tut for ham, så hun kan tage over, hvis det kniber. Har ikke modtaget svar endnu.
Ad. 5: Mar6n presser på for, at der i skolens sommerferie bliver åbnet i samme 6dsrum som
svømmebadet. S6g kunne oplyse, at der i to uger i maj har været nedbrud på systemet, der styrer
dørlåsene, i fem 6l seks dage. Mar6n vil undersøge, om vi kan få en lokal computer i Ganløse 6l at
styre systemet.
Ad.6: Mar6n deltager i foreningsmødet på rådhuset d. 4.6.2018 kl 19.00-21.00, hvor et af emnerne
er databehandling eWer de nye EU regler.
Ad. 7: Erik undersøger status på udsugning og ven6la6onsanlægget.
Ad. 8: Mar6n kunne meddele, at der ikke er nogen under 18 år, der har meldt sig 6l introkurserne.
En enkelt, der er en under 18 år, har meldt sig ind og er blevet be6nget godkendt, ind6l han har
deltaget i introkursuset. S6g synes, at vi fra bestyrelsen skal sæges ind i introkursuset, så vi alle ved,
hvad det drejer sig om. Det bliver udskudt 6l eWeråret.
Ad. 9: S6g får fat i hallinspektøren om vores defekte skab.
S6g delte en ﬂyer ud med ordspil om GFK 6l brug under den fælles idrætsdag:
For
Ganske Få Kroner
kan du få
Ganløses Flotteste Krop
og tilmed er det sådan, at det
Giver Faktisk Kræfter,
hvis du melder dig ind i
Ganløse Fitness Klub
hvor du også kan møde
Gamle Friske Kræfter,
Ganløses Feminine Kvindfolk
og
Gæve Fornuftige Karle

Tilbud:

Indmeldelse inklusiv intro-kursus og chip (nøglebrik), en T-shirt og kontingent for resten af
2018 for
400,00 kr.

Se mere på
https://www.facebook.com/Ganl%C3%B8se-Fitness-Klub-648681081814342/
og
http://www.ganløsefitnessklub.dk/

Det er sådan som jeg, Erik, oplevede mødet.

