
 

GFK-bestyrelsesmødet blev holdt på Ganløse kro torsdag d. 21. november kl. 19.00 med 

spisning. 

 

Tilstede var: Peter, Stig. Jonathan, Martin, Rikke. Kim, Erik  

Afbud: Monica  

     

Mødets dagsorden var følgende: 

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden. 

Pkt.2 Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport. 

Pkt.3 Sagsbehandling (orientering om DGI netværksmøde samt fitness tryday 12. januar) 

Pkt.4 Status på: to do liste  

Pkt.5 Eventuelt. 

 

Ad.1: Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 
 

Ad.2: Stig orienterede bestyrelsen om, at klubben har en stor gruppe af medlemmer under 

25 år, og at det er muligt at få tilskud fra kommunen på disse medlemmer. Det er endnu 

uafklaret, hvor meget tilskuddet lyder på. 

 

Stig oplyste derefter at kassebeholdningen udgør 109.600 kr., og at klubben ikke har nogen 

gæld. Antallet af medlemmer udgør på 171 medlemmer. Stig foreslog derefter, at der lukkes 

ned for nye medlemmer i 2019, idet nye medlemmer nærmest ikke vil kunne træne resten af 

året. Bestyrelsen var enig i dette. 

 

Stig orienterede om det afholdte møde med EIF den 20. november. Stig fremhævede, at hans 

deltagelse i dette bestyrelsesarbejde giver mulighed for at præge Ganløse Fitness Klub, hvil-

ket naturligvis er i klubbens interesse. 

 

Derefter oplyste Stig at hallen lukker den 23. december og, at det var vigtigt at orientere 

medlemmerne om åbningstiderne (eller mangel på samme) over jul og nytår. Peter følger op 

på dette. 

 

Stig opfordrede bestyrelsen til at godkende, at der bliver købt en lille julegave til halpersonalet 

i Ganløsehallen. Bestyrelsen var enstemmigt enig i dette. 

 

Ad.3: Peter orienterede om det afholdte DGI netværksmøde den 29. oktober, hvor Peter, 

Stig, Martin og Jonathan deltog. 

Deltagende foreninger var: Cross Nord, Ganløse Fitness Klub, Hornbæk IF Fitness, Humle-

bæk IF Fitness, Vejby-Tisvilde Fitness, IF Skjold Skævinge Fitness.  

Netværksmødet blev afholdt i Ganløse Hallen og forløb rigtig godt. Peter fremhævede vig-

tigheden i samarbejdet med de øvrige foreninger i netværket, da det er en oplagt måde, at 

optimere sin egen klub på.  

Derefter oplyste Peter, at det er besluttet at Ganløse Fitness Klub holder Fitness Tryday i 

2020, og derfor holder åbent hus søndag den 12. januar i tidsrummet 11.00-13.00 

 



Peter orienterede derefter, at klubben har ansøgt om 2 tilskud fra kommunen (tilskud til ud-

vikling af forsimpling af medlemsfornyelse samt tilskud til kursus), og at der kan forventes et 

svar på ansøgningerne i starten af 2020.  

 

Derefter oplyste Peter, at DGI har forespurgt om deres næste instruktørkursus kan afholdes 

i klubben i midten af januar. Peter og Stig var umiddelbart positive, og hvis DGI vil holde 

kurset i Ganløse, gives der adgang til et stk. gratis deltagelse i kurset. Peter og Rikke deltager 

i kurset. 

         

Peter gav udtryk for at gulvet i klubben bør skiftes til et korrekt materiale fx i gummi, og at han 

vil indhente et tilbud på denne opgave. Bestyrelsen var enig i dette. Peter følger op 

 

  ad.4 Status på : to do-liste : 

 Male låge op til loftrum - UDESTÅR 

 Opsætte billeder med træningsbudskaber - UDESTÅR 

 GFK til Ganløse By Night 2020 (Monica og Peter står for tiltaget) – UDESTÅR 

 NY: Fitness Tryday 12. januar 2020 – UDESTÅR 

 NY: Fitness instruktør uddannelse i 2020 UDESTÅR 

 NY: Om klubben tekst skal udarbejdes og placeres på vores hjemmeside– UDE-

STÅR 

 NY: Næste netværksmøde for klubber i Nordsjælland 15. april i Humlebæk (19.00-

21-00) – UDESTÅR 

 NY: Indkøb af nyt stereoanlæg - tilbud skal indhentes – UDESTÅR 

 NY: Indkøb af pumpe til træningsbolde – UDESTÅR 

 NY: Lås på loftdør købes og monteres – UDESTÅR 

 NY: undersøge video overvågning af lokalet – UDESTÅR 

 NY: undersøge pris på ny holdbar og rengøringsvenlig gulvbelægning i fx Gummi i – 

UDESTÅ 

 NY: Gennemgang af vedtægter.  

         

  Ad.5    eventuelt. 

Stig oplyste, at han har været til konference om idrætten i region hovedstaden, hvor Morten 
Stig Christensen deltog, og at mødet var meget inspirerende 

 

          Næste møde bestyrelsesmøde afholdes den 2. marts 2020. 

          Generalforsamling afholdes den 5. marts 2020. 

 

          Efter mødet delte Peter julegaver ud til medlemmerne i bestyrelsen. 

 

 


