
 
Bestyrelsesmøde 29. september 2018 

  

Bestyrelsesmøde 1811 
12. november 2018 
19:30 

Deltagere: Susanne, Lotte, Louise, Leif og Torben 
  
Dagsorden godkendt 
Sidste referater 1805 1809 godkendt 
Siden sidst 
• Kasper Simonsen konsulent DGI, kommer til næste bestyrelsesmøde, Hvordan får vi flere 

bestyrelsesmedlemmer. 
• To i idrætsrådet er fratræder, er der nogle som ønske at tiltræde 
• Bankskifte, tages op på næste bestyrelsesmøde 
• En klage, man må ikke have øl og vand i hallen.  

Økonomi 
• Beholdning 142.209,69 
• Medlemsantal alt i alt 91 medlemmer. Fsu 40 , usu, 28, ssu 1, resten baneleje 
• Antallet af børnene er ikke stort nok, nu 28 sidste sæson blev der registreret 40 børn 
• Der er kritik af træning af børnene. Der må evalueres til næste sæson. 

Info: 
Usu: 
• 28 børn 
• Spillede to holdkamp i sidste weekend i Ålsgårde, succes ønske  
• Er tilmeldt til flere holdkampe 
• Fredag hyggebadminton fra 19 - 22, mange tilmelding af børn og forældre, pris 50 kr. stor suset  
• Holder  juleafslutning den 17. december 

Ssu 
• Har fået 51 sæt nyt tøj, inkl. til Børn 
• Der er nu 40 til træning, det er mange og  især i Gillelejehallen med kun 6 baner er det et problem. 
• Der er sidste år for ssu formanden i bestyrelsen. Stopper til generalforsamlingen. 

Fsu 
• Ønsker flere baner (udbygning af hallen) 
• Var 38 ved sidste formiddags træning 
• Er glade for de nye bolde 
• Julefrokost den 10. december, tilmelding i hallen, husk en gave til max. 25 kr. 
• 6 har tilmeldt sig til turnering i Helsinge, senere ny tilmelding til Værløse 

Kommende arrangementer 
• Fsu julefrokost 10. december  
• Ssu juleafslutning 17 december 
• Usu juleafslutning 17 december 

Næste møde 
• 7 januar 2019 kl. 19:00 til spisning. smørrebrød 

 

Referent 

Torben Fiege 
5240 1687  
 

http://www.gbc72.dk/default.htm

