
Referat	  af	  Bestyrelsesmøde	  i	  Ganløse	  Fitness	  Klub,	  torsdag	  d.	  09.10.2014

Mødet	  var	  indkaldt	  med	  flg.	  dagsorden:

1.	  Nyt	  lokale	  (hvor	  langt	  er	  vi)
2.	  Nøgler	  /	  adgangskontrol	  (Søren	  skaffer	  dags	  dato	  flere	  fra	  Søborg	  Låseservice)
3.	  Medlemsregistrering
4.	  Kasserer	  posten	  (her	  tænkes	  også	  fremad	  imod	  næste	  g-‐fors.	  idet	  Peder	  kun	  sidder	  
derSl)5.	  Medlemsarrangementer
Afviklede:	  Tina	  Beiter	  /	  Rygtræning	  med	  Jamal	  Jacobsson	  /	  Throwin	  sammen	  med	  SGIF	  
Fodbold
Kommende:	  samlinger	  med	  Jamal	  Jacobsson	  (som	  har	  sagt	  ja	  Sl	  faste	  gange	  henover	  
vinteren)
6.	  Samarbejdspartnere
SGIF	  fodbold	  /	  Tri	  /	  Svømning	  vedr.	  lokale	  ved	  svømmebadet
KIF	  atleSk	  vedr.	  rekru\ering	  af	  kuglestødere	  /	  kastere	  samt	  a]oldelse	  af	  træningssamlinger
7.	  Uddannelse	  af	  instruktører	  og	  kurser	  i	  vægtlø`ningsforbundet
8.	  Vedtægter	  (Per	  har	  noget	  Sl	  os	  fra	  hans	  jurist	  ven)
9.	  Jesper	  Kobberrøds	  anmodning	  om	  graSs	  og	  livslangt	  æresmedlemskab	  for	  ham	  og	  hans	  
kone.
Eventuelt

Tilstede	  var:	  Jannik,	  Kim,	  MarSn	  (formand),	  Peder	  	  (referant),	  Per	  &	  Søren
Ikke	  mødt:	  Erik	  (sekretær)

1)
	  Håndboldklubbens	  Sdligere	  kanSnelokale	  bliver	  der	  fortsat	  arbejdet	  på	  at	  inddrage	  som	  
ekstra	  træningsrum.	  Her	  kan	  cardiomaskiner	  og	  le\e	  vægte	  m.v.	  været	  Slbuddet	  Sl	  
medlemmerne	  således	  at	  kælderen	  forbeholdes	  tungere	  styrketræning,	  vægtlø`ning	  og	  
crossfit.
De\e	  åbner	  også	  mulighed	  for	  klubmedlemskaber	  for	  de	  andre	  klubber	  hvor	  der	  kan	  foregå	  
holdtræning	  på	  bestemte	  Sder	  (	  se	  pkt.	  6).

Formanden	  er	  desuden	  blevet	  bedt	  om	  at	  deltage	  i	  en	  række	  offentlige	  dialogmøder	  med	  
andre	  akSve	  borgere	  og	  kommunen	  samt	  poliSkere	  fra	  kommnunalbestyrelsen.
Temaet	  er	  Egedals	  fremSd,	  specielt	  med	  fokus	  på	  idært	  og	  sundhed	  for	  vores	  vedkommende

2)
Der	  er	  et	  nøgle	  kortsystem	  på	  vej	  for	  hele	  anlægget	  -‐	  vil	  formentlig	  blive	  sat	  i	  dri`	  hen	  over	  
vinteren	  ...
Søren	  har	  talt	  med	  en	  låsesmed	  i	  Ballerup	  om	  at	  få	  lavet	  nye	  nøgler:	  Der	  skal	  nyt	  cerSficat,	  
låsesmed	  skal	  ud	  at	  inspicere	  at	  der	  fakSsk	  er	  tale	  om	  de	  rigSge	  lokaler/låse.	  Alt	  i	  alt	  meget	  
besværligt.	  Det	  havde	  været	  langt	  nememre,	  hvis	  Jesper	  (Sdl.formand)	  havde	  overdraget	  det	  
nuværende	  nøgle	  cerSfikat.
Vi	  bør	  indkøbe	  op	  Sl	  50	  nye	  nøgler,	  da	  der	  p.t	  allerede	  nu	  er	  12	  potenSelle	  medlemmer	  på	  
venteliste.

3)
Medlemsregistrering:	  Status	  er	  at	  der	  flere	  ny-‐indmeldte	  ,	  men	  at	  flere	  også	  er	  på	  venteliste	  



grundet	  på	  manglende	  nøgler.	  Peder	  har	  mod	  kvi\ering	  udlånt	  sin	  personlige	  nøgle	  således	  
at	  denne	  kan	  bruges	  som	  Master	  ved	  fremsSlling	  af	  yderligere	  kopier,	  se	  ovenfor.

Det	  er	  dog	  svært	  for	  bestyrelsens	  medlemmer	  at	  afgøre	  hvem	  der	  er	  medlem	  eller	  ej.
Vores	  	  Webmaster	  ChrisSan	  bliver	  bedt	  om	  at	  sende	  login	  Sl	  den	  online	  side	  der	  hele	  Sdens	  
opdateres	  med	  Sørens	  oversigt.
Det	  er	  Sdligere	  fremsendt...men	  folk	  har	  glemt	  deres	  kode....

To	  personer	  er	  blevet	  ekskluderet	  af	  klubben	  pga.	  konSngent	  restancer	  og	  uvilje	  mod	  at	  re\e	  
sig	  e`er	  gentagne	  hensSllinger	  fra	  Jannik	  &	  Søren	  om	  oprydning	  samt	  ikke	  at	  lukke	  ikke-‐
medlemmer	  ind!	  De	  2	  personer	  er	  Viktor	  Hartvigsen	  og	  Jonas	  Olsen.

Hærværk	  har	  vi	  	  heldigvis	  ingen	  problemer	  med,	  men	  lokalet	  er	  slidt	  og	  det	  kniber	  med	  
oprydning	  ind	  i	  mellem.

Det	  beslu\edes	  at	  vi	  kører	  en	  14-‐dages	  kampagne	  på	  graSster	  og	  manglende	  oprydning.

4)
Kasserposten	  er	  Sl	  genvalg	  i	  2015.
Peder	  redegjorde	  for	  arbejdet	  med	  kontoplan	  samt	  den	  øjeblikkelige	  regnskabs	  status.
Anerkendelse	  fra	  de	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer	  med	  Peders	  indsats	  indSl	  videre	  samt	  en	  
opfordring	  Sl	  at	  genopsSlle	  Sl	  posten.

5)
Arrangementet	  med	  Tina	  Beiter	  havde	  kun	  lille	  deltagerantal,	  desværre.
Men	  der	  blev	  skabt	  en	  god	  kontakt	  Sl	  fremSdig	  træning	  hos	  IK	  99	  på	  Østerbro	  for	  de	  af	  
klubbens	  medlemmer	  der	  godt	  vil	  videre	  med	  rigSg	  vægtlø`ning.
Jamal's	  rygarrangement	  var	  Sl	  gengæld	  godt	  besøgt	  og	  der	  var	  ros	  Sl	  Arrangementet	  med	  
Thomas	  Grønnemark	  i	  forb.	  med	  indvielsen	  af	  den	  nye	  kunstgræsbane	  var	  en	  stor	  succés	  
med	  mange	  deltagere	  og	  skabte	  mange	  gode	  kontakter	  for	  fremSden.
Det	  beslu\edes	  at	  fremSdige	  arrangementer	  også	  skal	  have	  fokus	  på	  ældre	  medlemmer.
Vores	  arrangementsansvarlige	  Clement	  får	  opgaven	  i	  samarbejde	  med	  formanden.

6)
I	  processen	  omkring	  at	  få	  udvidet	  vores	  træningsområde	  har	  vi	  gode	  samarbejdspartnere	  i	  
SGIF	  fodbold,	  TRI	  og	  svømning	  samt	  badminton	  klubben.
Alle	  klubber	  har	  et	  ønske	  om	  kollekSv	  indmeldelse	  for	  en	  del	  af	  deres	  medlemmer	  med	  
træningsret	  på	  bestemte	  Sder/dage.	  -‐	  Noget	  vi	  vil	  kunne	  e`erkomme	  ved	  en	  udvidelse.

7)
Det	  blev	  beslu\et	  at	  vi	  vil	  investere	  i	  fremSdden	  ved	  at	  Slbyde	  graSs	  instruktøruddannelser	  
hos	  vægtlø`ningsforbundet	  og	  DIF.
Fokus	  er	  både	  på	  de	  yngre	  og	  de	  ældre	  medlemmer.
Jannik	  og	  Søren	  fik	  Slbuddet.	  Formanden	  undersøger	  om	  vi	  kan	  få	  flere	  afsted.

8)
Per	  A.	  har	  forelagt	  vores	  kladde	  Sl	  nye	  vedtægter	  Sl	  advokat	  "Jørn",	  som	  havde	  en	  del	  
bemærkninger	  Sl	  vedtægterne,	  som	  han	  generelt	  fandt	  for	  omfa\ende.
Det	  beslu\edes	  at	  Per	  A.	  spørger	  om	  vi	  skal	  holde	  et	  særskilt	  møde	  om	  vedtægter	  eller	  om	  vi	  
kan	  tage	  det	  på	  et	  kommende	  bestyrelsesmøde...



9)
Anmodning	  om	  æresmedlemsskab	  behandlet	  og	  afslået,	  idet	  vi	  af	  principielle	  årsager	  ikke	  
fremover	  vil	  arbejde	  med	  begrebet	  æresmedlem.

For	  at	  honorere	  iniSaSvet	  med	  at	  etablere	  GVK	  i	  1979	  samt	  det	  arbejde	  som	  Jesper	  
Kobberrød	  gennem	  mange	  år	  har	  lagt	  i	  GVK,	  beslu\edes	  det	  at	  der	  indkøbes	  en	  vinkurv	  m	  12	  
flasker	  samt	  takkekort.
Peder	  påtager	  sig	  denne	  opgaver.

Eventuelt
Sekrætrens	  tavshed	  undrer.	  Vi	  kan	  ikke	  komme	  i	  kontakt	  med	  ham,	  hverken	  pr.	  mail	  eller	  pr.	  
telefon,	  og	  han	  har	  ikke	  givet	  sig	  Sl	  kende.
Det	  beslu\edes	  at	  Per	  A.	  taler	  med	  ham	  når	  de	  mødes	  i	  hallen,	  og	  parallelt	  med	  de\e,	  
sender	  MarSn	  et	  brev	  Sl	  Erik.

Det	  beslu\edes	  at	  udskrive	  en	  konkurrence	  om	  nyt	  logo	  Sl	  Ganløse	  Fitness	  Klub.
Det	  bedste	  forslag	  (og	  de\e	  vil	  blive	  beny\et)	  præmieres	  med	  et	  gavekort	  Sl	  Sportsmaster	  Sl	  
en	  værdi	  af	  700	  kr.
Formanden	  køber	  gavekortet.

for	  ref.	  Peder	  Sterll


