
 Bestyrelsesmøde i Gadstrup Motion 
Mandag d. 2. maj 2022 i Ramsø Hallens mødelokale 

 

 

Referat 

Tilstede: Merete, Walther, Lars, Tommi, Villy, Dorrit(ref) 

Afbud: Jimmy, Charlotte, Jesper 

Dagsorden – derefter følger referat herunder.  

1. Orientering om nyt siden sidst. Klubben, netværksmøde, adgang til referater, info til 
instruktører m.v. (alle, men hold det kort) 
 

2. Opgaver – Er der ved at blive taget fat og hvad skal vi have gang i inden sommerferie 
 

a. Fx festgruppen, så der er lokaler m.v. klar til den 19. august.  
b. Nedsættelse af aldersgrænse til 14 år. Hvad skal vi forberede? 

 
3. Status for visioner med DGI. (Dorrit og Lars)  

 
4. Hvornår kan bestyrelsen beslutte noget på mail og hvornår skal vente til et 

bestyrelsesmøde? 
 

5. Rengøring – Jesper og Tommi  
 

6. Bordtennis – boldmaskine. Walter 
 

7. Regler og principper. Her et bredt punkt om adfærd, snyd med kort og håndhævelse.  
Regler for karantæne, advarsler og lign. – især aktuelt i ungdomsfitness. Hvordan er vi 
overfor hinanden og taler til hinanden: Det gælder bestyrelse, instruktører og medlemmer 
Alle  
 

8. Økonomi  
9. Medlemmer  
10. GIF – nyt fra hovedforeningen 

 
11. Idrætsgrenene 

a. Fitness 
b. Spinning 
c. Kettlebell/crossfit/TRX 
d. Powerwalk 
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e. bordtennis 
12. Evt. 

Referat 

 

1. Siden sidst  

Netværksmøde i Tune d. 20/9, Lars og Merete deltager. Emner er blandt andet finansiering. 

DGI fonde, Merete og Walther vil undersøge dette. 

Det besluttes at der skal være adgang til referater fra bestyrelses møder via GM’s hjemmeside. 
Merete vil kontakte Mathias. 

 

    2.   a. Der foreslås evt. paddel tennis arrangement ifm. Sommerfest den 19. august 

b.  Walther vil fremskaffe samtykke erklæring til underskrift af forældre hvor 
medlemmer er under 15 år. Det er forældrenes ansvar ifm. den unges motion i GM. 
Prøveperiode fra1/9 til 31/12-22. Det tekniske på hjemmesiden skal omkodes, Merete 
vil tale med Mathias om dette. Det drøftes videre ved næste bestyrelsesmøde, hvor der 
skal udarbejdes en køreplan for processen. 

 

          3.  Visioner for GM´´s arbejde   

Sportslig vision                                                                                                                                    
GM skal søge konstant udvikling med henblik på tilbud om mest mulig motion til flest 
mulige! 

Social vision 
GM stræber efter sociale såvel som sportslige fællesskaber 
 
Organisatorisk vision 
GM skaber rammer og retning, som gør det attraktivt at være medlem og frivillig. 
 
Merete sender dem til DGI til det videre arbejde 

 

4. Det besluttes, at hvis et enkelt bestyrelsesmedlem ønsker en drøftelse af et punkt fra en 
mail, skal det sættes på dagsordenen til det følgende bestyrelsesmøde. 

Der laves en Messenger gruppe for bestyrelsen til hurtige beskeder. 
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5. Der er udskiftning i rengørings truppen. Der skal udarbejdes en ny rengøringsplan, 
Tommi er i gang med dette. Pernille I er ansvarlig for indkøb/bestilling til rengøring. 
Rengørings artikler bestilles af hallen.  
 

 

6. Walther beder Anne om at indhente tilbud på boldmaskine samt høre til servicering af 
denne. 
 

 
7. Omgangstone m.v..  Punktet udsættes til næste møde hvor flere kan være til stede. 
Generelt må døren ikke holdes åben medmindre der er instruktør tilstede. Drøftelse 
omkring ikke-medlemmer der lukkes ind!. Regelsæt skal opdateres – Merete kommer med 
et udkast til næste møde til drøftelse. 
 

 
8. Merete undersøger betaling af restsum for spinnings cykler. Regnskab for årets første 4 
måneder gennemgået. Det ser godt ud.  
 

  
9. 551 aktive medlemmer ultimo april 2022        
  

 
10. Merete fortæller, at GIF vil få lavet en lille film, 2 min, der viser de aktiviteter, der 
udbydes. Vi får nærmere besked 
 
11. 

a. Fitness, der er ved at blive rekrutteret nye instruktører, der arbejdes på at der vil 
være dækning på 4 hverdage i ugens løb.          

b. Spinning, instruktør møde 5/5. 
c. Kettlebell/crossfit/TRX. Hit er et hit. Et torsdags hold er på pause. DM i kettlebell gik 

rigtig godt. Gode resultater for klubbens atleter. Der kommer mange og træner som 
ikke bor i byen. 

d. Powerwalk Det går fint 
e. Bordtennis går godt.    


