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Referat bestyrelsesmøde  
Mandag d. 13. december kl. 16.00-19.00 på kontoret i GMC 

Til stede: Jens, Rune, Anita, Anne, Jakob, Christine, Merete, Ulla  

Afbud: Gitte (Orlov) Lars (Orlov)  

Fraværende: Rikke 

1. Besøg fra DAI, som skal filme  
 

2. Valg af ordstyrer og referent  
Jens er ordstyrer og Christine er referent  
 

3. Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen bemærkninger 
 

4. Trivsel – hvordan vi det? 
Uden for referat 

 
5. Drøftelse og beslutning vedr. budget for 2022 

Bestyrelsen drøftede forskellige poster i budgettet for 2022 med udgangspunkt i et 
budgetudkast, som Merete og Christine har udarbejdet.  
 
Problemstilling: Vi har flere hold, som er startet op i 2020-2021 på baggrund af fondsmidler 
(bl.a. fra Trygfonden og DAI). Midlerne er nu brugt.  
Herudover har vi ligeledes oplevet en nedgang i medlemstal i 2020 og 2021.  
Foreningen har således ikke pengene til at videreføre alle nuværende hold for egne midler, så 
der må prioriteres.  
Bestyrelsen har prioriteret ud fra sammenhængen mellem holdenes driftsudgifter (baneleje, 
løn, rekvisitter) og deltagerantal, type af hold samt holdets historik.  

 
Følgende er besluttet:  
 
Frb budget:  
Badminton kan køre hele året. Bordtennis kan kun køre et halvt år (tom. Juni 2022). Herudover 
afsættes ca. 22.000 kr. til administration.  
Vi har et halvt år til at finde en løsning ift. bordtennis. 
Godkendt  
 
Idrætsfestival for Sindet 
Samme tilskud som var afsat i 2020 og 2021, men som blev aflyst.  
Tilskud på 500 kr. pr. person. 2 Tovholdere + bus 
Godkendt  
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Klubtøj  
vi fastholder de 20.000 kr. Vi reviderer efter et halvt år, om der er behov for ekstra midler.  
 
Playitas 
Koordinators billet betales af deltagerne selv.   
Tennis 
Forslag om at afsætte 18.200 kr. til leje af indendørs baner i januar-april + september-december 
2022.  
Godkendt 
 
Vandgym 
Forslag om kun at afsætte 12.276 kr. til bassinleje for februar til juni (forårssæsonen). I stedet 
for hele året, hvilket koster 21.762 kr. Herved spares 9.486. Ulla og Christine arbejder på at 
søge støtte fra Nordeafonden med start fra 1. april og frem til juni 2023. 
Hvis vi får støtte, har vi kun en udgift i februar og marts = 5.022 kr.  
Godkendt  
 
Spinning  
Forslag om at lukket holdet grundet få deltagere ift. baneleje. Besparelse på 8200 kr. i baneleje 
+ 8033 kr. i løn = 16.233 kr.  
Godkendt 
 
La Fit  
Vi fastholder de 2 hold (onsdag-torsdag), vi har nu.  
 
Øvrige beslutninger:  
10.000 ekstra til festkontoen 
5.000 kr. ekstra til klub arrangementer  
10.000 afsættes til løn i juli og august  
 
På bestyrelsen næste møde i januar 2022, ser vi på budgettet igen, når vi kender det præcise 
videreførelsesbeløb fra 2021.  
 

6. Punkter fra Koordinator  
Håndtering af stigende smitte (Henvendelse fra medlem) 
Vi retter os efter anbefalinger fra myndighederne og idrættens organisationer. Vi kører efter en 
tillidsbasseret model, hvor det enkelte medlem opfordres til at opføre sig ansvarligt og lade sig 
teste jævnligt.  

 
Invitation til Spring for Livet, motionsdagen d. 3. marts kl. 9-14 (stand) 
Christine tager fat i Anne og Ulla efter nytår, for at høre om de vil med.  

 
Christine sørger for at særligt skema for juletræning uge 51+52 
 
Reminder om workshop søndag d. 9/1 kl. 11-15 
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Frivilliggodtgørelse:  
Der kan udbetales godtgørelse i juni og december. Vi har 3 satser alt efter hvor ofte man laver 
frivilligt arbejde. Der er 8 frivillige, som får godtgørelse for i alt 11.000 kr. i 2021. Christine har 
en oversigt, hvis man vil se nærmere.  
 

7. Evt.  
 

Kommende datoer:  
Bestyrelsesmøde onsdag d. 19/1 kl. 16 
Fredag d. 21/1 Spisning for bestyrelsen  
Bestyrelsesmøde torsdag d. 17/2 kl. 16 

 
Punkter fra Anita (fra Michael) 
Tider i fitness: Kan vi ændrer tiderne tilbage igen til det, de var, før corona? 
Mandag (15.30-17.15) kan ikke laves om pga. hjemmevejledernes arbejdstider – de skal kunne 
gå senest 17.30, så folk skal være færdige i omklædningsrummet der.  
Søndags fitness Før var det 13-15. Nu er det 13.15-14.45 pga. tid til at spritte af og lukke ned. 
Christine siger, at det er vigtigt, at der er 15 min til sidst, så de frivillige kan være sikre på at gå 
kl. 15. Vi kan godt starte kl. 13, så det fremover hedder 13-14.45 – hvis alle de frivillige er med 
på det. Anita spørger Michael om de 2 andre frivillige er med på det? 
 
Indkøb af snacks: Er det ok, at vi køber lidt snacks til søndagsfitness. Det er ok her i 2021, fordi 
der er afsat penge til 3. halvlej. Christine har bare ikke fået informeret instruktørerne om, at der 
faktisk er lidt penge tilbage.   

 
Varmen i salen: Det er et problem hver vinter. Der er dårlig isolering og det er uvist om 
radiatorerne overhovedet virker. Ungehus har fået købt et varmeapparat, som gerne må 
bruges. Ulla vil prøve at se, om der kan skrues op for radiatorerne ved loftet.  
 
Punkt fra Merete vedr. julefest:  
Hvornår vi skal holde julefesten, der blev udskudt. Vi ser på det til næste møde. 
 

 


