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Bestyrelse møde 28-02-2022 
Dagsorden. 
1. Opfølgning af foregående møde 

 Regnskab/Budget underskrift. 
 Udvalgsmedlemmer/ Sammenlægning af udvalg. 
 Velkomst pakker til medlemmer + Åben hal 26 marts. 
 Leder fest - invitationer, gavekort, mad, vin osv. 30 april. 

2. Omdeling af Flyers for GGB hvad har vi af tilbud "Årshjul". 

4. Hvem kan købe for udvalget, hvor/hvordan/underskrift. 

5. Bordet rundt. 

6. Evt. 
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referat: 
ad 1a) 

Der mangler rettelse af hallens resultat. Vi kan først underskrive, når det er rettet. 

ad 1b) 

Hvis udvalg skal lægges sammen, kræves det vedtægtsændringer, og derfor to generalforsamlinger. I første 
omgang forsøger vi at få udvalgsmedlemmer til de udvalg, der er. Det kræver fysisk snak med f.eks 
forældrene. I første omgang forsøger formændene at hyre nye medlemmer. Vi tager alle fat ved Åben 
Stadion d. 26. marts. 

ad 1c) 

Vi ændrer det til Åben Stadion, idet vi holder det samtidig med standerhejsning. Det bliver fra 10-12. Helle 
kontakter Bitten for vagter i cafeteriet og Mette for indkøb af pølser og sodavand. Sara sørger for opslag mv 
og Peter G sørger for at kontakte Søren P. for reklame på lys-traileren. Der vil være brug for 10 
velkomstpakker. Sara spg Rene om vi kan få kørt en container sand ind, idet Birgitte har en masse slikposer 
fra det aflyste juletræ, der kan graves ned til opgaver til børnene. 

ad 1d) 

Lederfest d. 30. April. Helle sender indbydelser ud - men afventer at formændene sender liste på, hvem der 
skal inviteres. Annette sørger for gavekort. Med hensyn til mad, vil Helle spg Mad og Slagter om han kan 
levere. Ellers aftaler vi nærmere ved næste møde. 

ad 2) 

Omdeling af Flyers. Udsættes. 

ad 3) 

Vigtigt, at det kun er udvalgsformændene, der kan købe - og meddele, hvem der afhenter. Den der afhenter 
skal kvittere for varen. Det er kun Mette, der kan handle ind til cafeteriet. Husk, at der er blanket på 
hjemmesiden, der SKAL udfyldes, når der handles. 

Bordet rundt: 

Peter G.:   Har været til møde med de andre foreninger på Gjøl, hvor der bl.a. blev drøftet sommerfest på 
Gjøl. Der skal være en snak med Claus V. om at lægge sommerfest og GjøLen sammen. Der er også 
mulighed for, at Tour de Jammerbugt kan laves samtidig med sommerfest /GjøLen. Vi hører nærmere. 

Der har været forespørgelose på leje af hal. Kommunen lægge op til, at hal kan lejes ud, så længe det er til 
sportslige formål. Vi vil tage kr. 350,- i timen for leje af hallen 

Helle: aftale, at formand eller næstformand skal være medlem af FB grupperne, som udvalgene har.  

Andreas: Klage over hul i taget i udskifterskuret. Peter G. kontakter Seniorholdet. Der ønskes også ny 
måltavle. 

evt: 
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Lars orienterede om, at der spilles bold sent om aftenen i hallen. Det er fordi motionscentret er åben til kl 
23 - og dørene til hallen står åben. Enighed om, at der i første omgang skrives ud i Conventus og gøres 
opmærksomhed på åbningstiderne. Overholdes dette ikke - og hallen bruges - kan nøglechippen inddrages.  

Næste møde d 7. April kl. 19. 

 


