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Deltagere: Formand Helle Eriksen 

Næstformand Louise Vedel 

Kasserer Lone Bilyk 

Sekretær Henning Riber 

Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou 

Fodbold Søren Tofte 

Tennis Flemming H. Jensen 

Billard Edgar Rasmussen 

Badminton  Niels Erik Bull 

Motion Jimmy Ellebæk Boa 

Håndbold Susanne Skjold Petersen 
 

 

Fraværende:   

TeamGym Mette Andersen 

 
 

 

 Bestyrelsesmøde  

Viby Genbrug Mødet startede med at Karsten Lund Kristensen fra Viby Genbrug kom med 
en lille overraskelse. 
Han fortalte først i grove træk om nogle strukturelle ændringer i 
organisationen, hvorefter han overrakte en kuvert med 13.000,- som var 
deres støtte GIF. 
HR laver artikel til Heden 
 

 
 
 
 
 
HR 

Selve mødet Dette møde har 2 punkter på dagsordenen 
1. GIF, paraplyen og foreningen, hvad skal den indeholde og rumme, så 

vi har samme retning og forståelse for formål og visioner? 

 

2. GIF SPortsAktivitetSjov dag, GIF SPAS dag lørdag d. 22 august, hvad 

byder afdelingerne ind med og hvordan kan programmet blive sat 

sammen, så vi kan tiltrække hele 4621 området? 

 

GIF Hvad skal vi: 

Hvad er ambitionsniveauet. 

Helle havde opstillede 3 modeller, hvor der var tilslutning til 

modellen, hvor vi fortsætter med det ambitionsniveau, som vi har i 

dag, dog med flere fælles tiltag og arrangementer. 
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GIF SPAS dag Der var stor opbakning til at der skal være mange aktiviteter på dagen. 
Arrangementet starter kl. 10:00, hvor fodbold spiller kampe ud fra kommende 
udarbejdet plan. 
Håndbold vil gerne spille udendørs kampe og prøver at få fat på udendørs 
mål. 
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Gymnastik har en ide om at lave forskelligt, bl.a. skal den gamle airtrack 
pustes op, som børene kan boltre sig på. 
Tennis holder banerne åbne hele dagen og der vil være mulighed for at prøve 
spillet af, bl.a. vil boldmaskinen komme til at køre hele dagen. 
Badminton vil være at finde i hallen fra kl. 11:00 til 14:00. 
Der skal findes plads til krokiet, så de kan lave en lille turnering. 
Billard vil åbne op og vil give mulighed for at få instruktion og spille på 
bordene. 
Motion har en ide om at man skal have romaskiner og andre effekter med op 
på banerne, samt at motionscentret vil være åben hele dagen med 
instruktører. 
Herudover var den debat om, vi skulle involvere skolen og klubben i 
aktiviteten. 
Fodbold stiller teltet op og der var flere idéer om aftenens arrangement. 
 

Referat Henning Riber 
 
HE udsender dagsorden en uge før næste møde. 
 

 
 
HE 

 
Næste møde 

 
Næste møde afholdes tirsdag den 9. juni. i mødelokalet.  
 

 

 


