
GFK bestyrelsesmødet blev afholdt i mødelokalet i Ganløse hallen mandag 28.06.2021 kl. 

19.00 med spisning. 

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

Afbud: Rikke 

Mødets dagsorden var følgende:  

PKT. 1  GODKENDELSE AF DAGSORDEN  

PKT. 2  MEDDELSER OG ORIENTERING HERUNDER KASSERENS STATUSRAPORT. 

PKT. 3  SAGSBEHANDLING (ORIENTERING OM RENGØRING VIDEO OVERVÅGNING MV ) 

PKT. 4  ÅBNINGSTIDER I SOMMERFERIEN - HERUNDER PLANLÆGNING AF SOMMERENS 

          KONTROL AF CORONAPAS  

PKT. 5  FASTLÆGGE DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN 

          ( SKULLE VÆRE AFHOLDT 4 MARTS- AFLYST PÅ GRUND AF CORONA ) 

PKT. 6  STATUS PÅ TO DO-LISTE GENNEMGÅS. 

PKT. 7  EVENTUELT. 

 

REFERAT i henhold til dagsorden: 

AD.1    DAGSORDEN 

Dagsordenen blev godkendt. 

AD.2   MEDDELSER OG ORIENTERING HERUNDER KASSERENS STATUSRAPORT.  

Stig oplyste at klubbens aktuelle medlemsantal var på 107 medlemmer. Peter tilføjede, at medlemstallet er 

tilfredsstillende, når man indregner den globale Coronapandemi. Stig meddelte derefter, at der pt er 

indbetalt 38.000 kr. i kontingent og at den aktuelle bankbeholdning udgør 182.185 kr. Stig blev spurgt om 

der betales renter for at have pengene i banken. Stig bekræftede, at det gør klubben på alt indestående 

over 100.000 kr. 

Stig oplyste, at der er 24 medlemmer i aldersgruppen 15-18 år hvilket er er forholdsvist højt set i forhold til 

tidligere år.  Der er desuden 11 medlemmer i aldersgruppen over 70 år. Stig oplyste afslutningsvis, at de 

øvrige medlemmer ligger spredt over aldersgrupperne. 

AD.3 SAGSBEHANDLING 

Peter oplyste at det sidste kamera er monteret og dermed er lokalet fuld overvåget. Peter meddelte 

derefter, at det fortsat ikke har været muligt at få oplyst adgang til optagelserne på kommunens server, 

hvilket er meget utilfredsstillende. Peter tilføjede derefter, at han flere gange har kontaktet kommunen 

samt firmaet, der har monteret kameraerne, og at det indtil nu ikke er lykkedes. 

Peter oplyste, at klubben ikke holder Fitness Try day i år, da det fortsat er uklart hvor mange mennesker der 

må være forsamlet til et sådant arrangement 

  

 

AD.4    ÅBNINGSTIDER I SOMMERFERIEN SAMT KONTROL AF CORONAPAS  



Bestyrelsen koordinerede hvilke tidspunkter der passede det enkelte medlem. Peter følger op og sørger 

derefter for at sende en vagtplan ud til bestyrelsen, der dækker juli måned. 

AD.5 FASTLÆGGE DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN 

 

Peter foreslog at Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 17. august kl. 19.00 I Ganløse Hallen i 

mødelokalet på 1 SAL. Bestyrelsen bekræftede datoen. 

Peter tilføjede at bestyrelsen vil blive indkaldt til et møde inden generalforsamlingen afholdes. 

AD.6    Status på to do liste 

Peter gennemgik to do listen og gav bestyrelsen nedenstående status: 

• Videoovervågning samt nyt stereoanlæg er monteret 

• Indkøb af nye maskiner er udsat til corona restriktionerne bortfalder.  

• Ny gulvbelægning er udsat men er fortsat på listen (kræver koordinering med kommunen). 

• Skilt med henvisning til brug af indendørssko bliver monteret. 

• Julehygge samt årets mest aktive medlem kåres i december.  

• T-shirts til betalende medlemmer udskydes til næste år 

• Muligt indkøb af glemmekasse. 

Stig oplyste afslutningsvis at rengøring af lokalet fortsætter uændret. 

AD.7  EVENTUELT. 

Stig oplyste, at han flere gange har observeret, at mange af de nye medlemmer træner med meget tunge 

vægte. Peter oplyste, at han i samarbejde med Rikke vil lægge en plan for intro til nye medlemmer, og at 

dette fremover forhåbentligt vil forhindre, at nye medlemmer træner forkert. 

Derefter sluttede mødet. 

          . 

 

            

       

         

  

 

    

 


