
GFK bestyrelsesmødet blev holdt på Ganløse kro onsdag d. 1.7.2020 kl 19.00 med 

spisning. 

Til stede var Peter, Stig, Kim, Rikke, Monica, Erik, Jonatan og Martin. 

Afbud: Ingen 

Mødets dagsorden var følgende: 

Pkt.1: Godkendelse af dagsorden. 

Pkt.2: Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport. 

Pkt.3: Sagsbehandling herunder konstituering efter generalforsamlingen. 

Pkt.4: Status på to do liste samt orientering om kommende indkøb af nye maskiner. 

Pkt.5: Eventuelt. 
 

Referat i henhold til dagsordenen 
Ad1: Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 

Ad 2: Kassererens statusrapport: Stig orienterede bestyrelsen om, at der er 121 betalende 

medlemmer. Derefter oplyste Stig, at det tidligere omtalte tilskud fra kommunen er 

modtaget, og at tilskuddet udgør 18.400 kr. 

Stig meddelte herefter at den nuværende kassebeholdning pt. er på 177.623,58kr. 

Ad 3: Sagsbehandling.  

Det blev besluttet, at der ingen ændringer var til den nuværende bestyrelses konstituering.  

Peter meddelte, at han sammen med Rikke har besluttet at bringe, det erhvervede 

træningskursus i spil over for nye medlemmer, og at de går i gang med planlægningen af 

et introkursus, lige så snart Corona restriktionerne for antal personer i træningslokalet 

aftager. 

Peter meddelte herefter at Stig gerne vil aflastes som medlemsansvarlig, og at hvis 

Monica var indstillet på det, ville hun være en oplagt kandidat til dette arbejde. Monica 

bekræftede herefter, at hun gerne vil oplæres, og over tid overtage opgaven om 

medlemsansvarlig. 

Derefter orienterede Stig bestyrelsen om, at samarbejdet med de 2 fysioterapeuter er 

opsagt. 

Peter oplyste, at han fra flere kilder har fået oplysninger om, at der er en del af de unge 

medlemmer, der lukker folk ind i lokalet, der ikke er medlemmer. Peter finder dette helt 

uacceptabelt, og han bad derefter om bestyrelsens opbakning til, at der opsættes 

videokameraer. Bestyrelsen besluttede derefter enstemmigt, at der skal indkøbes og 

opsættes videokameraer i lokalet. Det blev aftalt, at Peter skal arbejde videre med at 

indkøbe det passende antal videokameraer til overvågning af lokalet samt udenfor ved 

indgangsdørene til lokalet.  



Peter oplyste, at der fortsat arbejdes på at lette proceduren ved indmeldelse, men at 

Globus ikke umiddelbart kan implementere den forslåede løsning, som Peter og Stig har 

udarbejdet til dem. 

Peter stillede forslag om at der arbejdes på, at alle medlemmer får en t-shirt ved 

indmeldelse til januar, som kompensation for de måneder, hvor hallen har været lukket 

pga. Corona pandemien. Bestyrelsen var enige i dette. Peter følger op. 

Ad 4: Status på to do liste samt orientering om kommende indkøb af nye maskiner. 

Peter orienterede bestyrelsen om, at han sammen med Jonathan og Martin skal ud og se 

på nye maskiner. Muligvis vil de invitere et par flittige medlemmer med på turen. Det blev 

aftalt, at der først indkøbes nye maskiner, når Corona restriktionerne for antal personer i 

træningslokalet aftager. 

Peter oplyste derefter, at indkøbet af ny gulvbeklædning udsættes indtil videre. Peter 

meddelte at Ganløse by Night er aflyst for i år, og at klubbens planlagte tiltag vil blive 

udskudt til 2021. 

Ad 5: Eventuelt. 

Bestyrelsen overrakte Kim en gave i anledningen af hans 60 års fødselsdag. 

Stig oplyste, at der var et stort træk på sprit og papir. Hvilket gør at der anvendes 

betydelige økonomiske midler til at overholde reglerne. Stig oplyste, at desinfektionsmidlet 

koster 2.000kr. for 12 flasker. 

Stig orienterede om at Ganløse gymnastik søger et beløb til en parkourbane, og at 

Ganløse Fitness Klub støtter op om ansøgningen sammen med TRI, svømning, og 

fodbold. Banen skal ligger i Gryden eller ved møllen. 

Stig meddelte derefter, at der afholdes EIF repræsentantskabsmøde i august, og at det er 

planen at både han og Peter deltager. 

Bestyrelsen besluttede derefter nedenstående møder: 

Bestyrelsesmøde torsdag d 3. september i hallen. 

Bestyrelsesmøde/juleafslutning torsdag d. 26. november på kroen. 

Klubbens julearrangement lørdag d. 12. december i hallen. 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 21. januar 2021. 

Generalforsamling d. 4. marts 2021. 

Derefter sluttede mødet 


