Ganløse Fitness Klub
Bestyrelsesmøde TORSDAG 10/9 2015
Deltagere: Martin, Per, Søren,Kim & Peder
Afbud:
Erik & Jannik
Dagsorden
1. Ref fra sidste møde
2. Status på medlemmer, herunder henvendelse fra Ganløse Mudd Riders og fortsat adgang for Satellit-drengene
3. Status på økonomi
4. Status på nyt lokale ( Nyt fra Gert som er til møde i aften med idrætsinspektøren )
5. Arrangementer
6. Nyindkøb / Reparationer
7. T-shirt med LOGO til medlemmerne
8. Eventuelt
Ad. 1)
Punktet udskudt da sekretær havde meldt afbud.
Ad. 2)
4 nye medlemmer har netop meldt sig ind.
Vi har mange henvendelser hver uge…Snart kan vi ikke proppe flere ned i kælderen.
Der var enighed om at vi ikke kunne imødekomme ønsket fra Ganløse Mud Riders om samlet træning med ca. 10
pers. torsdag eftermiddag aften (der er ikke plads…ganske enkelt)
Der var enighed om at forlænge adgangen for Satellit-drengene (Ganløse skole) på formiddage hvor der er
ledigt..Deres lærer Morten, som er medlem hos, os styrer det.
Ad. 3)
Kasseren fremlagde budgettet for 2015 sammenholdt med indtægter/udgifter år-til-dato.
Det ser OK ud.
På indtægtssiden har vi realiseret ca. 80 % pr. primo september.
På udgifts siden ligger vi væsentligt lavere, mest pga. at de budgetterede 20.000 til det nye lokale endnu ikke er
forbrugt.
Ad. 4)
Martin redegjorde
Kommunen har indvilget i at starte arbejdet med at rive væg ned imellem køkken og det store rum, således at vi
kan få ET stort rum
*********************************
KOPI af mail modtaget 9.september 2015
Hej Martin !
Som jeg oplyste Gert Olsen i går, har jeg sat vor byggeafdeling i gang med projektet, og fået OK for, at vi kan
nedbryde væggen mellem lokalet og køkkenet. Jeg har derfor også bedt vor byggeafdeling om, at indhente tilbud
på dette arbejde, og sætte det i gang i december/januar, af hensyn til vor økonomi.
Du vil høre nærmere om hvornår vi går i gang med ombygningen af lokalet.
Med venlig hilsen
Jan Ludvigsen
Idrætsinspektør Egedal Kommune
*********************************
Med baggrund i ovenstående håber på ibrugtagning omkring Marts/April 2016.
Der skal afholdes møde om adgangskontrol system samt vores bidrag til det fysiske arbejde og diverse
sponsorater/økonomi.
Ad. 5)
Arr. med sportsfysioterapeut Jamal Jacobsson er genoptaget.
Fremover afholdes det på forsk. dage/tidsrum.
Clement er arrangementsansvarlig
Martin har planer om en "Camp" i slutning af efterårsferien eller november for klubbens medlemmer samt atleter
fra flere atletikklubber.

Ad. 6)
Flere maskiner trænger til rep., især sæder. Det kan blive et problem med så gamle maskiner.
Søren prøver at ringe rundt...
Ad. 7)
Der bliver lavet en online bestillingsformular for medlemmerne så de kan vælge str. på deres gratis T-shirt som
bliver HVID med RØDT tryk.
Medlemmerne kan også bestille kasketter, T-shirts (i andre farver), funktionelle løbeshirts, funktionelle løbejakker
og hættetrøjer alt i TURKIS.
Det skal medlemmerne naturligvis selv betale for 

Ad. 8)
Søren nævnte at følgende er forsvundet fra kælderen:
1 stk. 4kg håndvægt
1 stk. buet vægtstang
2 stk. røde 5kg skiver
1 stk. bælte
Et bælte er gået i stykker
Det bliver efterlyst på Facebook-siden samt hjemmesiden, vi afventer 1 mdr. og ser om det dukker op…
Elleres anskaffer vi nyt.

