Bestyrelsesmøde blev afholdt i mødelokalet på Ganløse skole kl. 19.00 med spisning
Tilstede var: Jonathan, Martin, Monica, Stig, Peter & Erik.
Afbud: Rikke, Kim
Mødets dagsorden var følgende:
Pkt.1 godkendelse af dagsorden.
Pkt.2 meddelelser og orientering herunder kassernes statusrapport.
Pkt.3 sagsbehandling (status på ny gulvbeklædning og donation til svømmeklubben.
Pkt.4 status på " to do liste "
Pkt.5 eventuelt.

Referat i henhold til dagsorden:
Ad.1 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
Ad.2 Meddelelser og orientering herunder kassernes statusrapport.
Stig meddelte, at det aktuelle medlemstal er 195 medlemmer, og derved tæt på de 200 maksimale medlemmer
lokalet kan bære.
Stig oplyste derefter at bankbeholdning udgør 214.164 kr.

Derefter sluttede kasserens statusrapport
Ad 3 Sagsbehandling (status på ny gulvbelægning og donation til svømmeklubben).
Peter oplyste, at Kim har valgt at stoppe i bestyrelsen. Kim har i flere år boet i Ballerup, og har derfor ikke
længere sin naturlige gang i Ganløse. Peter roste Kim for sin mangeårige indsats for klubben, og oplyste derefter,
at Kim er inviteret med til årets Julefrokost, så hele bestyrelsen får lejlighed til at tage behørig afsked med ham.
Peter orienterede bestyrelsen om tiltaget til Ganløse By Night, som han sammen med Monica have arrangeret.
Tiltaget var en succes og klubben fik rigtig god omtale på dagen, meddelte Peter. Karolina Norman vandt quizzen
og dermed et kontingent til resten af året. Peter og Stig følger op på dette.
Derefter meddelte Peter, at der fortsat er dialog med kommunen om øget åbningstider, men at det endnu er for
uklart at melde noget ud. Peter oplyste, at han og Stig vil fortsætte dialogen med kommunen med henblik på en
fast løsning, som skal koordineres med hallens alarmsystem.
Peter orienterede derefter bestyrelsen om ansøgningen til kommunen på ny gulvbeklædning. Peter oplyste om
at seneste nyt i sagen er, at kommunen initialt har godkendt ansøgningen, hvilket betyder, at de ikke pt har
budget til projektet, men at GFK forhåbentligt kan se frem til et tilskud måske til budgetåret 2023.
Stig bad efterfølgende bestyrelsen tage stilling til en donation til svømmeklubben på 5.000 kr.Bestyrelsen godkendte enstemmigt at yde donationen på 5.000 kr. Stig følger op.

Peter meddelte, at årets julearrangement afholdes den 10. december i tidsrummet 11.00-12.30. Til
arrangementet kåres årets flittigste medlem. Peter oplyste, at klubben indkøber snacks og drikkevare til
begivenheden, og at han gerne ser hele bestyrelsen, bør være til stede.
Ad.4 Status på " to do liste
Peter oplyste, at de fleste aktionspunkter på listen er udført, og at Patrick vil
Snart vil sætte en lille hylde op til spritflaskerne, så stolen kan komme ud af lokalet.
Peter meddelte derefter, at flere medlemmer efterspørger at kalken kommer tilbage i lokalet. Bestyrelsen
drøftede derefter punktet, og besluttede at der skal tages maksimalt hensyn til Stig og Meretes
rengøringsindsat, hvorefter bestyrelsen besluttede at indkøbe flydende kalk, da det forventeligt ikke vil svine lige
så meget som almindeligt kalk. Peter følger op på dette.
Ad.5 Eventuelt.
Intet

Herefter sluttede mødet

