
Referat GIF hovedbestyrelsesmøde mandag d. 28. september 2020 

 

Tilstede 

Formand – Helle 

Næstformand – Louise 

Kasserer - Lotti 

Fodbold – Søren 

Gymnastik – Hanne 

Billard – Edgar 

Håndbold – Marianne 

 

Afbud 

Sekretær – Klaus 

Tennis - Flemming 

Motion - Charlotte  

Badminton – Hans-Kurt 

 

 

 

1. Cafeudvalg – info status 

Der er booket en konsulent til at komme ud og inspicerer køkkenet. Hvad må det anvendes til nu, lever 

det op til de krav som cafeudvalget og foreningerne har? 

Cafeudvalget arbejder stadig videre på at få køkkenet omdannet til et anretter køkken. 

Der skal findes en løsning på hvordan køkkenet bookes. Cafeudvalget skal stå for at godkende alle 

bookninger.  

 

2. Opsamling på mangler fra haludvidelse 

Helle kontakter kommunen for et afsluttende byggeudvalgsmøde.  

Gymnastik har meldt tilbage med mangel punkter.  

Motion er endnu ikke vendt tilbage til Helle, men de er i dialog med Henning. Helle tager fat i motion 

igen, for at komme videre.  

Køkkenet mangler også afklaring på hvorfor det ikke er afleveret som et anretter køkken.  

 

3. Covid19 status og udfordringer – evt. økonomi 

Gymnastik: Det fungerer fint. Henning er ved at finde ud af om hallen/kommunen kan drifte rengøring i 

forbindelse med Covid19. 



Håndbold: Har udfordringer med at de ikke må bade i Viby hallen.  

Billard: Ingen problemer.  

Fodbold: ingen problemer.  

 

4. Siden sidst - Bordet rundt  

Håndbold: Alle stævner er aflyst. Senior har startet turnering. Ungdomsholdene starter turnering efter 

efterårsferien. 

Fodbold: starter gå-fodbold op.  

Børnehavefodbold starter op. KFUM kommer ud og starter det op, herefter tager en træner over. 

Derudover starter U5 op om lørdagen i hallen.  

Arbejder på planen om fusionering med Viby  

 

Gymnastik: Træningssæsonen er i fuld gang.  

I kommende weekend er der trænerweekend med diverse kurser.  

Vil starte Spikeball op når Covid situationen er mere stabil.  

 

5. Evt. 

Helle overvejer at stoppe som formand til generalforsamlingen til foråret. Vi skal derfor muligvis finde 

en ny kandidat. Tænk over hvem der kan være kandidat til posten.  

 

Næste møde: Torsdag 26. november - kl. 19.00 

 

 


