
GFK bestyrelsesmødet blev afholdt i mødelokalet i Ganløse hallen torsdag 26.11.2020 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 (orientering om rengøring, videoovervågning og netværksmødet 
den 27. oktober). 
Pkt. 4: Status på to do liste. 
Pkt. 5: Eventuelt. 
 

REFERAT i henhold til dagsorden: 

Ad.1: Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 

Ad.2: Kassererens statusrapport: Stig orienterede bestyrelsen om, at klubbens 

bankindestående udgør 160.592 kr. Derefter oplyste Stig, at der brugt ca. 8.000 kr. på 

værnemidler til klubbens ekstra Corona rengøring, i form af håndsprit og aftørringspapir, 

på et halvt år. Stig oplyste, at klubben har 196 medlemmer, og at det er det højeste antal 

GFK har haft. Stig meddelte afslutningsvis, at den største medlemsgruppe er medlemmer i 

aldersniveauet 25-59 år. 

 

Ad.3. Sagsbehandling & orientering:  

Peter oplyste, at Corona situationen gør, at der fortsat skal sprittes af i lokalet hver dag. 

Dette arbejde bliver foretaget af Stig og hans kone Marianne. Desuden bliver der 

støvsuget 1 gang om ugen. Peter udtrykte sin taknemlighed for Marianne og Stigs indsats, 

og oplyste bestyrelsen, at der naturligvis vil finde en passende aflønning sted for dette 

meget vigtige arbejde, som er årsagen til at klubben overhovedet kan holde åbent under 

en pandemi.  

Derefter meddelte Peter, at der er lukket ned for nye medlemmer resten af året, og at der 

åbnes igen for nye medlemmer 4. januar 2021.  

Peter gav derefter en kort status på netværksmødet med DGI, og oplyste de nuværende 

Corona restriktioner fortsat er gældende, herunder at antallet af medlemmer, der må være 

i lokalet på samme tid stadigvæk, er på 15 personer.  

Peter oplyste om, at vi pga. Corona har takket nej til DGI til at afholde Fitness Try Dag i 

januar 2021. 



Peter meddelte derefter, at der er monteret videoovervågning i lokalet, som er godkendt 

og betalt af kommunen med ét kamera, og at vi har valgt at bestille et kamera mere, som 

klubben selv betaler. Årsagen til dette er, at vi på den måde kan have video overvågning 

af hele lokalet. Alle optagelser bliver lageret hos kommunen, og at det er kommunens 

ansvar at overerholde den gældende lovgivning med GDPR og skiltning mv. Peter 

meddelte derefter, at bestyrelsen endnu ikke har fået digital adgang til optagelserne, og at 

der er bestilt 2 skilte, der oplyser klubbens medlemmer om videoovervågning i lokalet. 

Peter oplyste derefter at GFK er blevet tilbudt at lægge lokaler til et instruktørkursus af 

DGI. Peter skal give DGI besked om evt. deltagelse. Det skal foregå 5-7 februar 2021. 

Peter bad bestyrelsen overveje, om der er nogen, der ønsker at deltage. 

Afslutningsvis meddelte Peter at julehyggen i klubben desværre er aflyst i år pga. Corona.  

Ad.4: Status på to do liste 

Peter gennemgik to do listen og gav bestyrelsen nedenstående status: 

• Der kommet et nyt musikanlæg med 6 højttalere. Der arbejdes på en let forståelig 

brugsanvisning, som skal være tilgængelig i lokalet. 

• Det gamle anlæg er solgt til det andet træningscenter (EIF). 

• Der skal arbejdes på at indhente tilbud på ny gulvbelægningen, og at kommunen 

skal tages med i behandlingen.  

• Peter er færd med at skrive en historie om klubbens historie. Den vil blive givet til 

Stig inden jul då. for gennemlæsning. 

• Klubben vil give en t-shirt til alle medlemmer, der betalerårs kontingent for 2021 

som tak for trofasthed under Corona krisen. 

• Peter er i dialog med kommunen vedr. opdatering af klubbens vedtægter. 

• Generalforsamlingen bliver afholdt 4. marts 2021. 

Ad.5: Eventuelt. 

Stig oplyste, at det er observeret, at flere spiser i lokalet. Det er ikke tilladt. Der er ofte 

flasker og diverse energidrikke i lokalet. Peter meddelte, at vi med videoovervågningen for 

bedre mulighed for at stoppe den slags adfærd herunder også den til tider manglende 

oprydning. 

Peter oplyste at næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. januar 2021. 

Mødet blev afsluttet med at Peter ønskede god jul og godt nytår med gaver til 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 


