
GFK bestyrelsesmødet blev afholdt på Ganløse kro onsdag 24.11.2021 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: Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport. 

Pkt. 3: Sagsbehandling (orientering om DGI netværksmøde samt Fitness Try Day den 9. 

januar 2022) 

Pkt. 4: Status på to-do liste 

Pkt. 5: Fastlægge dato af næste års møder 

Pkt. 6: Eventuelt. 

 

Referat i henhold til dagsorden: 

Ad.1: Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad.2: Meddelelser og orientering herunder kassererens statusrapport.  

Stig oplyste, at klubbens aktuelle medlemsantal var på 156 medlemmer, og at den aktuelle 

bankbeholdning udgør 131.987 kr.  

Ad.3: Sagsbehandling 

Bestyrelsen fik overrakt årets julegave, og Erik fik en forsinket fødselsdagsgave i 

forbindelse med hans 75-års fødselsdag tidligere på året. 

Peter oplyste, at Fitness Try Day afholdes den 9. januar i tidsrummet kl. 10-12, og at 

klubben er tilmeldt. Stig tilføjede, at der pt. kun er 19 kvinder blandt medlemmerne, og at 

det ville være godt at få flere til. Peter tilføjede, at der vil være fokus på dette ved næste 

års Fitness Try Day. 

Peter meddelte derefter, at der vil være et julearrangement for medlemmerne den 17. 

december, hvor blandt andet årets flittigste medlem skal annonceres og fejres. 

Peter og Stig oplyste, at der fortsat er klubbens ambition at få ny gulvbelægning og gerne 

inden for de næste par år. Peter tilføjede, at han vil tage kontakt til Vejby Fitness for at 

høre mere om deres gulvløsning. 

Ad.4 Status på To-do liste 

 

Bestyrelsen gennemgik listen, og der var generel tilfredshed med de mange løste opgaver. 

 



Peter fremførte, at det ville være en god ide at belønne medlemmer, der fornyr deres 

medlemskab for 2022 med en gratis T-shirt. Derefter besluttede bestyrelsen enstemmigt 

dette.  

Ad. 5: Fastlægge dato af næste års møder 

Følgende datoer blev besluttet: 

Bestyrelsesmøde tirsdag 1. marts 2022 kl. 19.00 

Generalforsamling torsdag 3. marts 2022 kl. 19.00 

Bestyrelsesmøde mandag 6. juni 2022 kl. 19.00 

Det blev besluttet, at resten af årets møder bliver fastlagt i løbet af 2022 

 

Ad.6: Eventuelt. 

Intet. 


