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Bestyrelse møde 27-01-2022 
Dagsorden. 
1. Gennemgang Regnskab/budget tal. 

2. General forsamling - Udvalgsmedlemmer 

3. Velkomstpakker nu hvor der ikke er Troldecup 

4. Leder fest - Dato. 

5. Fordrag med Daniel Svensson den 17/2 

6. Åben hal i forbindelse med Opstart/Standerhejsning 

7. Bordret rundt 

8. Evt. 

Mangel stadig de sidste budget tal. 
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referat: 
ad1)  

De manglende tal kommer. I øvrigt lidt smårettelser. Multikontingent bliver fordelt mellem de afdelinger, 
der kan benyttes. 

ad 2) 

Aftalt generalforsamling d. 7. Marts 2022. Aftalt at Jesper Mørkholt holder lidt ølsmagning. 

Stadig problemer med at få udvalgsmedlemmer. Lars ønsker ikke genvalg og vil appellere til forældrene på 
den lukkede side og fortælle om konsekvensen, hvis der ingen udvalg er. Vi skal høre, hvad Camilla og Sara 
gør. 

Måske en sammenlægning af de tre hold og i stedet lave en " ungdomsafdeling". Dette kræver dog 
godkendelse ved generalforsamlingen. 

ad 3) 

Der bliver ingen Troldecup. Snak om udlevering af velkomstpakker. Se punkt 6) 

ad 4) 

Aftalt lederfest d. 30. April. Vi har fået tilskud kr. 3000 til afholdelse af denne. Anette skal have besked om 
bestilling af gavekort.  

ad 5) 

Menighedsrådet har lånt hallen d. 17. Feb, da de har hyret Daniel Svensson til at holde foredrag. Det bliver 
gratis og bliver annonceret hurtigst muligt. Bestyrelsen er behjælpelig med opstilling af stole og borde. Vi 
mødes onsdag aften d. 16. Feb kl 19.00.  Fodbold senior sørger for at rydde stole og borde op. Peter G. 
tager fat i Bitten i forhold til kaffebrygning, salg af øl og vand mv.  Helle sørger for at skolen ikke benytter 
hallen den torsdag. 

ad 6) 

Aftalt, at vi holder åben hal igen d. 26. Marts. Den dag er der også standerhejsning og den dag vil 
velkomstpakkerne også blive delt ud. Birgitte havde indkøbt små godteposer til Juletræsfesten. Dem bruger 
vi i stedet til Åben Hal. 

ad 7) 

Der mangler stadig svar fra fire Pers, der er bestilt børneattester til. Lone bestiller igen på de fire. 

Philip ( med i stedet for Claus V ) spg om GGB vil støtte med penge til hjælp til Musik til Gjøl'en d. 26.-27. 
August.Der er budget, der viser overskud, og det er fordi de  vil spare på musikken. Dog er der 20 års 
jubilæum, hvorfor ønskes at 'et band skal være semi-kendt. Vi havde også en snak om, hvor teltet kunne 
være, hvis det viser sig, at det ikke kan være, hvor det plejer.  

Lars fortalte om kommunemesterskabet. 
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Birgitte orienterede om, at de har fordelt ansvarsområder af de forskellige hold mellem sig i udvalget. Også 
orientering om, at der forventes yoga nogle få gange udendørs, når sæsonen slutter. Udvalget vil også 
genoptage boksetræning. Endvidere har udvalget planer om husstandsomdeling af flyers for at gøre 
opmærksom på sig selv. Enighed i bestyrelsen, at flyers skal være om alle sportsgrene. Vi afventer næste 
møde.  

Peter G. fortalte, at der har været foresp. om leje af hallen fra private til f.eks fødselsdage mv. Enighed om, 
at det ønsker vi ikke. Bl.a. på grund af forsikring mv. 

Snak om 1-2 dags pas til motionscentret, hvor man får en pinkode. Dem der benytter motionscentret og 
ikke er medlemmer, er nemlig ikke dækket af forsikringen. 

Enighed om, at der ikke oprettes g-mail til bestyrelsesmedlemmerne. I stedet bliver lavet en "alias" til de 
private mailadresser.  

Peter G. orienterede om Tour de Jammerbugt. Der bliver start og stop fra Gjøl. Der skal afholdes møde igen 
d. 7. feb, så vi hører nærmere. 

 

Næste møde d. 28. Feb. 

 


