Bestyrelsesmøde blev afholdt i mødelokalet på Ganløse skole, tirsdag den 7. juni kl. 19.00 med spisning
Til stede var: Peter, Stig, Monica, Erik, Jonatan og Martin.
Afbud: Rikke & Kim
Mødets dagsorden var følgende:
Pkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Pkt 2: Meddeler og orientering herunder kasserens statusraport.
Pkt 3: Sagsbehandling (orientering om lagerrum, plan for
Instruktør datoer samt ny gulvbelægning).
Pkt 4: status på " to do liste ".
Pkt 5: planlæggelse af årets møder.
Pkt 6: eventuelt.
Referat i henhold til dagsorden:
Ad.1: Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Pkt 2: Meddeler og orientering herunder kasserens statusrapport.
Stig oplyste, at GFK har søgt om at få aktivitetstilskud, kommunen har efterfølgende bevilget 20.000 kr. Stig
meddelte derefter at klubbens overskud pt. udgør knap 62.000 kr.
Stig orienterede derefter, at der på klubkontoen står lidt over 210.000 kr.
Derefter oplyste stig det aktuelle medlemsantal fordelt på køn og alder:
Antal medlemmer totalt 162 - Heraf 24 kvinder - 23 Medlemmer + 60 år
Stig oplyste derefter at han og Marianne fortsat sørger for at der er pænt rent i klublokalet.
Stig oplyste, at han pr. 1. juli sætter kontingentet for resten af året til 400.Derefter sluttede kasserens statusrapport.
Pkt 3: Sagsbehandling (orientering om lagerrum, plan for instruktør datoer samt ny gulvbelægning).
Peter oplyste, at klubben langt om længe er bevilliget et lagerrum, som er placeret til højre for de
nuværende lagerskabe. Peter meddelte at lokalet ikke er stort, og at han derfor er i dialog med kommunen
om på sigt at få et større lagerrum, og at der generelt er en meget konstruktiv dialog om det praktiske med
kommunen. Konkret er der dialog om den nedlagte Håndboldklubbens lagerrum.
Peter oplyste derefter, at alle lagerrum tilgås med kort og at han og Stig pt. Har adgang. Derefter meddelte
Peter at han vil sørge for at de øvrige bestyrelsesmedlemmer også kan få adgang til lagerrummet.
Derefter gav Peter en orientering om det igangværende projekt med ny gulvbelægning. Peter oplyste, at
der via EIF er sendte, en ansøgning til kommunen om økonomisk tilskud til gulvprojektet, og at der fortsat
afventes svar på ansøgningen.

Peter orienterede derefter bestyrelsen om de vanskeligheder klubbens medlemmer har oplevet i påsken
med at få adgang til klublokalet. Der er efterfølgende indgået en god dialog med kommunen om fremtidig
adgang i hallens lukkedage. Igen oplyste Peter, at der meget velvillighed i kommunen til at finde løsninger.
Peter meddelte, at han forventer at der fremover vil være mulighed for langt mere fleksible
adgangsmuligheder i hallens lukkedagene.

Pkt 4: status på " to do liste "
Peter gave en status på de igangværende projekter:
• Peter og Monica står for et tiltag på Ganløse by night. Der afholdes et planlægningsmøde efter
sommerferien
• Der er opsat et skilt om man ikke må bruge udendørs sko når man træner.
• Erik vil undersøge muligheden for nye Spejle
• Peter bestiller ekstra papir og sprit
• Der er indkøbt nye sadler på motionscyklerne.
• Udlevering af T-shirts til klubbens medlemmer er igangsat.
• Der er indkøbt ny fjernbetjening til musikanlægget.
Pkt 5: planlæggelse af årets møder.
Følgende datoer blev planlagt:
-Bestyrelsesmøde tirsdag d 23 august kl 19.00 i lokalet 1 sal ganløse skole med spisning.
-Bestyrelsesmøde med Julefrokost 15.11.2022 kl. 19.00 på Ganløse kro.
-Julehygge for klubbens medlemmer lørdag 10. december.
Pkt 6: eventuelt.
Stig foreslog at GFK giver svømmeklubben 5.000 kr. som tilskud til en sauna til deres 50-års jubilæum,
Det syntes alle var ok, hvorfor det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Herefter sluttede mødet

