GFK bestyrelsesmøde på Ganløse kro med spisning torsdag d. 28. februar 2019 kl 19.00
Dagsorden:
Pkt. 1. Godkendelse af referatet.
Pkt. 2. Gennemgang af ”to do” liste.
Pkt. 3. Underskrivning af foreningsorden og referater.
Pkt. 4. Økonomi og medlemstal.
Pkt. 5. Konstituering: Hvem står for hvad.
Pkt. 6. Planer: DGI kursus og???
Pkt. 7. Status på hjemmeside/indmeldelse.
Pkt. 8. Status på Facebookside.
Pkt. 9. Status på træningslokalet og udstyr.
Pkt. 10. Fastlæggelse af kommende møder.
Pkt. 11. Eventuelt.
Referat
Til stede var: Stig, Rikke. Monica, Kim, Peter. Martin, Jonathan og Erik.
Ad 1: Referatet fra tidligere møde blev enstemmigt godkendt.
Ad 2: Gennemgang af ”to do” liste:
Peter foreslår, at vi skal have et nyt logo. Peter undersøger.
Vi beder Kim K. om en bedre rengøring af maskiner mod et honorar. Stig taler med Kim.
Vi skal have tidligere formand til at flytte hjemmesiden. Stig rykker Martin.
Trådløse højttalere med beslag købes og opsættes. Erik undersøger og køber.
Ad 3: Papirerne blev fremlagt og underskrevet af alle.
Ad 4: Medlemstal: Aktuelt antal medlemmer: 117
På bankkontoen står pr. d.d.: 170.438.25Kr.
Ad 5: Arbejdsopgaver:
Peter er formand.
Stig er kasserer.
Erik fortsætter som sekretær med ansvar for referater.
Rikke indsluser nye medlemmer efter behov. Rikke er tilbudt et trænerkursus efter eget valg. Rikke vil efter
endt kursus overtage/assistere ved indslusning af nye medlemmer.
Monica assisterer Stig ifm. medlemsadministration med henblik på at varetage funktionen som
medlemsansvarlig efter omlægning af indmeldelsesproceduren
Martin og Jonathan har ansvar for udstyr og lokalet og indkøber og opsætter/reparerer efter behov.
Kim foretager indkøb m.v. ifm. bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen besluttede, at klubbens fremtidige mailadresse er ganfit.service@gmail.com

Ad 6. Planer:
DGI kursus d. 9. maj. Peter undersøger hvad der er aftalt.
Rikke undersøger om der er interesse for gratis medlemskab i 1 år for et antal flygtninge i Ganløse.
Ad 7. Hjemmesiden skal fornyes. Peter tager kontakt med en ekstern leverandør og igangsætter projektet
hurtigst muligt.
Ad 8. Martin og Jonathan arbejder videre med det. Har oprettet et link til kontakt. Opsat en ny mailadresse i
i træningslokalet.
Ad 9. Vi skal opgøre hvilke puder, der skal skiftes, og Erik vil prøve endnu engang at få tidligere formand,
Jesper, til at hjælpe os. Det blev besluttet at Martin og Jonathan skal indkøbe nye træningsbænke, samt de
puder som kan erhverves til en overkommelig pris.
Ad 10. Kommende møder:
Torsdag 23. maj 2019 kl 19.00 i mødelokalet i hallen.

Torsdag 29. august 2019 kl 19.00 i mødelokalet i hallen.
Torsdag d. 21. november kl. 1900 på Ganløse Kro.
Mandag d. 2. marts 2020 kl 19.00 i mødelokalet i hallen.
Torsdag d. 5 marts 2020 kl. 19.00. Generalforsamling i mødelokalet i hallen.
Ad 11. Eventuelt.
Rikke tog billeder af bestyrelsen til det aftalte opslag i klublokalet.

