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-     

Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start)  + fortsættelse:  Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 
Sted: Hos Finn Hjortholm 
Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda Sørensen, Søren Abildgård og Lars Sørensen 
Referent: Lars Sørensen + Finn Hjortholm 
Afbud: Kirstine (19/4)  og  Linda + Kirstine (2/5) 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra ordinær 
generalforsamling, onsdag 2. marts 2011 

Finn gennemgik referatet, hvorefter det blev 
godkendt og underskrevet.  

2. Konstituering, ny bestyrelse 2011/12: Formand: Finn Hjortholm 
Næstformand: Lars Sørensen 
Kasserer: Linda Sørensen 
Medlem: Søren Abildgaard 
Medlem: Ann Larsen 
Medlem: Kirstine Pepping 
Sekretær: Lars Sørensen 

3. Uddelegering af ansvarsområde, best.medl.: Fodbold-senior: Lars Sørensen 
Fodbold-ungdom: Søren Abildgaard 
Gymnastik/Dans: Kirstine Pepping 
Badminton (senior/ungdom): Ann Larsen 
Sponseringer/moms/tilskudsansv.: Finn 
Hjortholm 
Div. Klubhus: Finn Hjortholm 
Gærum Samvirke: Søren Abildgaard, Finn 
Hjortholm 

4. Emner/ting fra gen.-forsamlingen til drøftelse  

a. Indførelse (igen) af gebyr for leje af klubhuset = 
Kr. 500,00 

OK. 
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b. Andre muligheder for (nye) indtægter til 
klubben? 

 
 Energi Nord-samarbejdet 
 yderligere udvikling af samarbejdet = sørge 
for nye og flere tilmeldinger til   
sponsormuligheden 
 Bredbånd Nord-samarbejdet 

Emnet blev drøftet. Vi skal fremadrettet se på 
mulige besparelser i foreningen.  
 
 
Vi skal finde nye aktiviteter der kan øge 
indtjeningen. 
 
Vi kan evt. spørge ”brugere” via spørgeskema 
om deres ønsker til aktiviteter. Et LAN-party til 
efteråret er også en mulighed. 

5. Siden sidst, Finn Hjortholm: 
a. Fastelavnsfesten, lørdag 5. marts 2011: 

Igen flot deltagerantal med ca. 106 børn og 
mange voksne. Overskud = ca. kr. 3.790,00 

 
OK. 

b. Præmiewhist: 
2. halvsæson, efter julepausen, indspillet 
overskud til GIF på = Kr. 2.183,00 

OK. 

c. Sommerfesten 2011, 19. – 22. maj 
Festudvalget ønsker gerne medhjælp til 
gennemførelsen, også gerne af best.-medl., - jvnf. 
vort møde med samme udvalg, 8. febr. samt 
kommentarerne ved vor generalforsamling 

OK. Bestyrelsen vil meget gerne hjælpe til ved 
sommerfesten.  

d. Målaktier, 2011: 
Også en meget nødvendig og god indtægt for vor 
forening! Kurt B. Thomsen er fortsat ”tovholder”. 
Vær gerne med til at sælge aktierne til 
fodboldboldspillere, venner m.fl. Kontakt evt. 
KBT for at modtage aktier for videresalg osv. 

OK.  

e. Ansøgning, Fr-havnerordningen, pr. 01.03.11: 
FH udfærdiget og indsendt ansøgningen om 
tilskud for år 2010 
* Aktivitetstilskud 
* Lokaletilskud 
* Træner- og instruktørtilskud 
* Transporttilskud 
 
Ansøgningens sider m.m. gennemgået og 
forklaret for best. og kopi udl. best.-medl. af 
ansøgningen 

OK. 
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f. Kim Larsen-koncerten, fredag 21. jan. 2011 
Regnskabet afsluttet. Overskud til hver 3 klubber 
= Kr. 22.684,50 
Kopi af regnskabet udl. best.-medl. 

OK. 

6. Telefongodtgørelse, best.-medl., mfl.: 
 
Forslag fra formanden: uændrede godtgørelser, 
- hvor godtgørelsesbeløbet er sat i f.t. tildelte an- 
svarsområder, yderligere delt. i andre arbejdsgrup- 
per, tidsforbrug årligt m.m.  

Vedtaget. 
 
Formanden: kr. 5000 
Fodbold-senior, fodbold-ungdom, badminton, 
gymnastik, kassereren: kr. 1000 
Kampfordeleren: kr. 1400 
 
Kampfordeler afregnes i oktober måned. 
Øvrige afregnes ved sidste møde før jul. 

7. Fodbold-senior, Lars Sørensen: Diverse aftaler udløber; 
 
Per Gas til sommer, Flemming Gaardbo har vi 
aftale med året ud, Poul Erik til sommer, evt. ny 
andenholdstræner. 
 
Afgang af 3 spillere, tilgang af én 
(tilbagevenden) 
 
Lars vil fremadrettet arbejde på at udvikle 
afdelingen, således vi kan tiltrække nye spillere 
(og beholde dem vi har). 

8. Fodbold-ungdom, Søren Abildgård: 
a. Sæsonstart/standerhejsning, torsdag 7. april 

2011, kl. 16:30 
 

b. Hold/trænere/ledere, sæsonen 2011: 

 
God standerhejsning med mange deltagere. 
Der var en håndfuld spillere med forskellige 
aldre, men ikke nok til at lave et hold. 
 
U10 holdet er desværre nedlagt, idet spillerne 
er flyttet til andre klubber. 
 
Der er etableret følgende hold; 
Poder (op til skolestart-alder) 
Microput 1,2,3 
 
Holdene deltager i henholdsvis 1., 3. og 5. 
division. 
 
Udgangspunktet i fodboldsungdom er at der 
skal være plads til alle. 
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c.   

d. Kurser/seminar, fodboldtrænerne: En eller flere ungdomstrænere deltager 
eventuelt i DBU Jylland Børnetræner kursus. 

9. Badminton, Ann Larsen: Er ved at søge lokaler (minihallen) til 
badminton.  
 
Der er udfordringer ift. turneringsstart, idet 
mange ungdoms-spillere også spiller fodbold.  
 
Vi skal huske at melde timer fra i hallen som vi 
ikke bruger. Dette skal gøres til oktober. 
 
Det har været svært at finde en træner til 
ungdomsholdet, der i øvrigt træner én time om 
ugen plus eventuelt turnering. 
 
Der har været en god afslutningsfest med 20 
deltagere. 

10. Gymnastik/Dans, Finn Hjortholm (i fravær,      
   Kirstine Pepping: 
a. Afslutning/Forårsopvisning, Mini-hallen, lørdag, 

26. marts 2011: 

 
Der har været forårsopvisning med rigtig god 
tilslutning. Arrangementet gav et overskud! 
 
 

b. Trænere/ledere m.h.t. afslutning 2010/11 og 
fortsættelse 2011/12 (?): 

Der ligger en god opgave i at finde nogle nye 
trænere til den kommende sæson. Der skal 
findes en del nye. 

c. Nye tiltag og forberedelse til ny sæson 2011/12: Alle ideer er velkomne. Der kan evt. opstartes 
med ”sjov fredag” igen. Indendørs petanque er 
populært i Østervrå og kan også være en 
mulighed. Kirstine undersøger ligeledes 
mulighederne for at lave en zumba-hold. 

11. Sponsor, Finn H.: 
a. Salg af sponsorpakker, serie 4 m.fl., 2011 

Trods frafald igen i år af sponsorer, er det 
lykkedes at få solgt alle pakkerne – med besvær. 
Opgørelse udl. i kopi til best.-medl. 

Finn gennemgik status. 
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b. EnergiNord-sponsoraftalen: 
Vær behjælpelig med at få folk/venner m.fl. til at 
tilmelde sig sponsoraftalen 

42 har tilmeldt sig aftalen. Vi skal arbejde med 
at få flere til at tilmelde sig. 
 
Vi forsøger at lave et indslag til sommerfesten 
(sammen med salg af målaktier) hvor Gærum-
borgere kan tilmelde sig til Foreningsel. 

c. Bredbånd Nord-sponsoraftalen (ny): 
Vær også her behjælpelig med at få 
folk/naboer/venner til at notere GIF-
medlemsskab 

BBN giver 200 kr. pr tilslutning plus 2500 kr. i 
sponsorat. Der skal laves en formel aftale. 

12. Klubhus/Baneanlæg, Finn H.: 
a. Udfasning af grønne områder, Fr-havn 

Kommune: 
Opf. tidl. møde og nu offentliggjort og bestemt, 
at bl.a. GIF´s ”øverste” træningsbane bliver et af 
de 18 udfasede grønne områder, - altså nedlagt 

Den øverste træningsbane bliver udfaset og 
kun klippet én gang om året. 
Udfasningen sker sandsynligvis fra og med 
sæsonen 2012 

13. Rock i Frederikshavn, fredag 10. juni og lørdag 
11. juni 2011,  Finn Hjortholm: 

 
 Regnskabet for år 2010 
 Status billetsalg 
 Kraftig opfordring til at finde m/k til GIF-

vagter/opgaver  
 Oversigt udl. til best.-medl. over 2010-

GIFopgaverne, og hvordan løst med navne 
 Dette er en opgave, der skal løses af så mange 

som muligt fra GIF 
 Fodboldspillere 
 Medlemmer generelt 
 Forældre til vore unge fodbold-

/badminton/gymnastik-medlemmer 
 Vi er (se årsregnskabet for år 2010) yderst 

afhængig af et overskud 

Finn gennemgik kort regnskabet for 2010 og 
budgettet for 2011. 
 
GIF-opgaverne blev gennemgået. Der mangler 
stadig at blive besat en hel del vagter. 
 
Vi skal alle i foreningen prøve at finde hjælpere, 
- og således denne opgave ikke alene ”hænger”    
på én/to ledere 
 
 

14. Klubbens økonomiske status pr. 31.03.11, Linda 
Sørensen: 
a. Saldobalance pr. 31.03.11: 

Udl. i kopi til best.medl. Overskud:  Kr. 2.738,46 
Kontospecifikationer for afd.-ansvarliges egne 
konti eftersendes af FH 

Finn gennemgik regnskabet i Lindas fravær. 

b. Kontingentrestancer, 31.03.2011: 
 skal rykkes nu for betaling 
 restancelister udl. afd.-ansvarlige 

Restancerne blev gennemgået. Vi skal have 
opkrævet skyldige kontingenter. 
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c. Kontingentopkrævninger: Fodboldsenior, serie 4 opkræves nu. 

15. Eventuelt: 
a. Børneattester, Finn Hjortholm: 

Opf. fra sidste møde. Efter lidt forvirring omkring 
dette, er der nu udarbejdet anbefalede 
retningslinjer.  
 
Kopi udl. afd.-ansvarlige 

Husk børneattester på nye ungdomstrænere, 
 
- og ellers skal ungdomstrænere, - der fortsæt- 
ter i deres trænerjob ad flere år –  igen udfyl- 
de børneattest ca. hvert 2.-3. år, jvnf. ny 
bekendtgørelse   

b. Ny hjemmeside, - snart færdig, Finn Hjortholm: Bestyrelsen ser frem til at den nye hjemmeside 
bliver færdig.  
LS vil være behjælpelig med at få den 
færdiggjort og etableret (sammen med 
Søren Hjortholm og it-medhjælper, der har 
været sat på opgaven) 

c. Fri debat m.m. (hvis ikke tidl. på mødet ”kommet 
ind på” 

 vedr. forskelligt om foreningen 
 hvordan og hvorfor gør vi sådan og 

sådan i GIF? 
 Fordeling af vore opgaver osv.  

Klubben har givet en kurv ifm. Jesper og Gitte 
Johansens sølvbryllup. 
 
 

16. Næste møde Næste møde forsøges holdt: 
 
Onsdag den 6. juli 2011 kl. 19.00 hos Lars 
Sørensen,  Præstegårdsvej 3 

  
 

 
Underskrevet den 22-09-2011 

  
 
 

 

Finn Hjortholm  Lars Sørensen 
   

 
 
 

Ann Larsen  Kirstine Pepping 
 
 
 
 

  

Søren Abildgaard  Linda Sørensen 
 


