
Bestyrelsesmøde Torsdag 27-11-2014 Kl 18.30  

Tilstede var : Jannik, Kim, Martin Formand, Peder, Søren, Erik samt medlem Jørgen Lind 
(vedr. pkt. 1)

Punkt 1 : Vores foreslag til nye vedtægter.

Punkt 2 : Referat fra sidste møde kommentar og godkendelse.

Punkt 3 : Arangementer: 
Delpunkt A : eR Link til omyale af seneste http egedal lokalavisen DK/ Jyllands-stærkeste
kommer til ganløse  sport menter-1046.
Delpunkt B : Træn med Jamal 25.11 Kl 10-12.
Per kan fortælle hvordan det gik.
Kommende arangementer.

Punkt 4 : Logo konkurencen. Der er ikke kommet nogle forslag.

Punkt 5 : Samarbejde med Ganløse skole, om tilbud til 3 elever og en lærer.

Punkt 6 : Status på ind og udmeldte samt nye systemnøgler SØREN.

Punkt 7 : Økonomien PEDER . Peder vil have en diskution om procedure, når jeg som formand 
MARTIN
har hævet et beløb som er udlagt af mig personligt.En mulighed kunne være,at jeg fik overført
et beløb a conto.

Punkt 8 : Status på ekstra træningslokale.

Punkt 9 : Sekretæren har forsat ingen e-mail adresse, så han har ikke fået dagsordnen.

BEHANDLING AF PUNKTERNE

Punkt 1 : 
Vores medlem JØRGEN LIND (som er jurist) kommenterede og kom med anbefalinger til vores 
forslag til nye vedtægter, som bestyrelsen sætter til afstemning på den kommende 
generalforsamling.

Punkt 2 :
Ingen kommentarer til ref. fra sidste møde. Ref. Godkendt.
PEDER har indkøbt 12 flasker vin til Jesper Kobberrød på bestyrelsens vegne som 
anerkendelse overfor den tidligere formand for hans mangeårige virke i den gamle klub.
Alle skrev navn på det medfølgende kort
PEDER afleverer vinene hos Jesper i nærmeste fremtid.

Punkt 3 :
Træningssamling 25/11. Jamal fortalte om træning og
kroppens muskler. Der var mødt 19 medlemmer op. Per syntes at niveauet var
for begyndere, men ellers et meget fint arrangement, som også blev godt modtaget



af de fremmødte.
PER foreslog at det næste gang blev holdt på en onsdag, og næste gang igen
blev holdt på en torsdag, så alle havde en mulighed for at deltage.
JAMAL får 800,-pr gang.
Den arrangementsansvarlige (Clement) kontakter Jamal og spørger om nye datoer samt giver 
Jamal besked om at lave det mere målrettet den enkelte næste gang.

Arrangementet med Jyllands stærkeste mand 22/11 blev med kort frist (måske for kort lød det 
fra nogle!) flyttet til Ballerup stadion, da tilslutningen var for lille fra GFK og fordi man ikke kunne 
arrangere kuglestød i Ganløse hallen. Der var ialt 16 deltagere fra KIF Atletik, Ballerup Atletik 
Klub samt os (3). Der blev etableret flere gode kontakter til de to atletikklubber. Hvilket 
formanden håber på at der kan komme nogle kuglestødere ud af til sommer.
Vi har rigtig mange talenter gående som bliver meget stærke men kun soler sig i muskelmassen 
som det er nu…..
Vi fik dog rigtig fin presseomtale!
http://egedal.lokalavisen.dk/jyllands-staerkeste-kommer-til-ganloese-/20141120/artikler/711209828/1046
Bestyrelsen har bevilget trænerkursus til Jannik og Søren. Når de har været igennem giver det 
nok mere mening at lave sådanne arrangementer…

Punkt 4 :
Logo konkurrencen. Der er ikke indkommet nogen forslag, så man blev
enige om at lade den fortsætte til medio januar.
ERIK afleverede sit eget forslag til nyt logo, SØREN tog et billede af det som Jannik fik med.
Jannik fik til opgave at spørge en ven om en pris. Vennen er ved at uddanne sig indenfor 
reklamebranchen.

Punkt 5 :
Martin fortalte, at vi har lavet et samarbejde med Ganløse skole som får lov til at komme og 
træne med et lille hold drenge og deres lærer på tidspunkter hvor der ikke er mange 
medlemmer som træner.
Drengene går på en specialafdeling kaldet Satelitten.
Læreren er medlem af GFK. Ganløse Skole betaler 500 kr. for dette specielle medlemsskab.
Når vi har vores nye LOGO får læreren og drengene T-shirts / caps m.v. med logoet på af GFK.
Dette er et initiativ som der kommer medieomtale af inden længe.

Punkt 6 :
Der er kommet 7 nye medlemmer på en uge.
MARTIN har fået lavet en aftale med en låsesmed i Ballerup om nye 
systemnøgler for 150,- pr stk. inkl. gravering, hvilket er 50 kr. billigere end hvad vi hidtil har fået 
lavet systemnøglerne for.
Vi har foreløbig anskaffet 30 ekstra systemnøgler.
Der er blevet udstedt et nyt certifikat fra RUKO til klubbens formand.
Vi har haft store problemer og har måttet bruge megen tid med at få ekstra nøgler fordi den 
tidligere formand (Jesper Kobberrød) ikke afleverede det originale certifikat til systemnøglerne.

Punkt 7 :
PEDER fortalte at han har gennemgået bilag og kun mangler enkelte der skal verificeres inden 
regnskabet er klar til revisoren. Peder har lavet en kontoplan så det klart fremgår til hvad vi 
bruger pengene.
Stor ros til Peder for det systematiske arbejde med regnskabet og posteringerne.



Det bliver til stor gavn for bestyrelsens arbejde fremover!

Punkt 8 :
Kommunen vil have at borgerne bliver inddraget i en proces om den nye fritids- og kulturpolitik
De har valgt MARTIN som ressourceperson.
Martin har været til 5 møder med kommunen, hvor der var mange aktive borgere fra 
foreningslivet samt kommunens forvaltning og repræsentanter fra Byrådet.
Som en sidegevinst er der blevet udvekslet synspunkter og vores ønske om mere plads at 
træne på er blevet hørt.
MARTIN havde CLEMENT med til det sidste møde på det nye Rådhus som var en workshop 
arrangeret af Kultur- & Fritidsforvaltningen.
Også her fik vi markeret os på en positiv måde som en klub der har vokseværk og er på vej 
med mange arrangementer.
SIS (Stenløse Idræts Sammenslutning) og EIF (Egedal Idræts Fællesskab, som er 
paraplyorganisationerne for al idræt i kommunen) har fået officiel henvendelse fra os med 
ønske om udvidelse samt budget.
Begge organisationer er også positive overfor vores ønske om udvidelse af træningsområdet 
således at vi beholder kælderen og udvider ved også at inddrage lokalet oppe ved 
svømmebadet.
Planen er så at der fremover er tung styrketræning samt Crossfit i kælderen. Det nye lokale 
udnyttes til lettere styrketræning, frie øvelser på gulv samt kredsløbs-trænings-maskinerne.
Det er meldt ud at GFK bidrager med både ManPower samt økonomisk ved denne løsning.

Punkt 9 :
Det er bestyrelsens ønske at Erik meget hurtigt anskaffer sig en e-mail så han kan blive 
informeret på lige fod med de andre i bestyrelsen og sende referaterne elektronisk.
Bestyrelsen har bevilget en PC til sekretærposten,- dette vil vi godt have den fulde udnyttelse af 
naturligvis.

Eventuelt:
PER fremførte et ønske fra et medlem om at reklamere for sin virksomhed i træningslokalet på 
opslagstavlen.
Det besluttedes at vi skal have en speciel SPONSORopslagstavle hvor virksomheder kan få lov 
til at placere deres reklamer i a4 format mod et gebyr til GFK på kroner 500 for et år.


