
GFK-bestyrelsesmøde blev holdt i kantinen 1. sal i Ganløsehallen torsdag d.23. maj 2019 kl.19.00 med 

spisning. 

Agenda: 

• Pkt.1: Godkendelse af dagsorden. 

• Pkt.2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Pkt.3: Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport. 

• Pkt.4: Sagsbehandling. 

• Pkt.5: Status på to do liste.  

• Pkt.6: Eventuelt. 

Tilstede var Peter, Stig, Rikke, Erik, Kim, Monica, Martin og Jonathan. 

Referat i henhold til dagsordenen: 

Ad.1: Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 

Ad.2: Referatet blev enstemmigt godkendt. 

Ad.3: Kassereren meddelte at indestående på konto er 138.308 kr. Indtægt i år er 69.225 kr. Antal 

medlemmer er 133, heraf 7 på ½års kontingent. 

Ad.4: Peter syntes, at Monicas forslag ifm. Ganløse by night er godt, og blev besluttet at arbejde videre med 

tiltaget. Peter foreslog, at der nedsættes et lille udvalg med ham selv samt Monica.  

Der blev drøftet forskellige muligheder fx at holde åbent hus i kælderen, eller have en stand ved 

gadekæret. 

Peter sagde, at der er lavet nye skilte til døren til fitnesscenter i kælderen og foreslår, at der bliver lavet 

skilte med gode træningsråd, kostråd mv til at sætte op på væggene. Bestyrelsen var enige i punktet. 

Peter undersøger muligheden for indkøb af nye T-shirts med det nye logo på. 

Peter og Stig har deltaget i et DGI netværksmøde med andre selvstændige træningsklubber. På mødet fik 

de deltagende klubber mulighed for at udveksle gode råd og idéer. Peter oplyste, at Ganløse Fitness klub er 

vært ved næste møde, som finder sted senere på året. Peter opfordrede i den forbindelse bestyrelsen til at 

møde talstærkt op til netværksmødet. 

Erik spurgte til at få malet døren op til loftet. Peter vil sætte opgaven på arbejdslisten 

Peter foreslog at der indkøbes et TV til løbebåndet. Bestyrelsen var enige i dette. 

Bestyrelsen blev derefter enig om at indkøbe nogle belastningspuder. Jonathan og Martin vil stå for 

indkøbet. 

Peter syntes at vi skal arbejde på automatisk genfornyelse af kontingent for at lette kontingentbetalingen. 

Bestyrelsen var enige i dette. Peter tager aktion på punktet. 



Erik forespurgte om hvad der sker med hullerne i tæpperne. Stig vil tage sig af det. 

Peter opfordrede bestyrelsen til at hæve vederlaget til kassereren (til samme beløb som formanden), da 

der er meget arbejde i netop denne post. Bestyrelsen godkendte enstemmigt at hæve vederlaget til 

kassereren. 

Ad.5: To-Do-liste: Peter oplyste at alle de nuværende punkter enten er igangsat eller afsluttet. To-do listen 

vil fortsat blive brugt til at holde styr på bestyrelsens opgaver.  

Ad.6:  

Rikke vil fortsat godt stå for modtagelsen af nye medlemmer. 

Stig orienterede om muligheden for diverse kurser for de interesserede. 

Peter konstaterede, at der mangler et billede af Erik på tavlen. Det bliver rettet. 

Rikke kommenterede, at de nye bænke er høje så det er godt, at vi har gemt en af de gamle. 

Erik orienterede om, at der er købt nye højttalere til den bageste ende af lokalet samt en boks, så man kan 

skifte om. 

Kim mente, at det kunne være dejligt med en boksebold hængende ned fra loftet, og Erik fortalte, at der 

har været en boksebold hængende ned fra loftet, og beslaget er der endnu. 

Peter foreslog, at vi foreløbigt satte indkøb af boksebold på stand by, da det var svært at finde plads til en 

sådan. 

Næste møde er torsdag d 29. august kl. 19.00 i kantinen i Ganløse. 

Herefter sluttede mødet 


