Generalforsamling i Grimstrup IF den 28.02.2018
Punkt 1. Per Klembo blev valgt til dirigent og John Olesen og Flemming Stokholm til
stemmetællere.
Punkt 2. Formanden beretter om året 2017. Beretning vedhæftet som bilag.
Punkt 3. Kassereren fremlægger tallene for regnskabet 2017 i hovedtræk.
Punkt 4. Budgettet ligner stort set 2017. Der er ikke nogle nye store investeringer i afdelingerne.
Forretningsudvalget har en ny idé om at der lægges en aktivitetsplan for alle GIF aktiviteter på GIF
Facebook side.
Punkt 5. Formanden opremser vedtægtsændringerne. Der er 100% stemmer for
vedtægtsændringerne. Dirigenten underskriver de nye vedtægter ved generalforsamlingens slutning.
Punkt 6. Formanden Gitte er på valg, hun modtager genvalg og bliver genvalgt.
Punkt 7. Løb. Esben er på valg og ønsker genvalg. Han bliver genvalgt.
Kroket. Ingen er på valg.
Gymnastik. Karina og Helge er på valg. Karina ønsker genvalg og Helge ønsker ikke genvalg.
Karina bliver genvalgt. Afdelingen har ikke fundet en i stedet for Helge, men søger. Der er stadig 4
medlemmere af udvalget.
Fodbold: Martin og Laila er på valg. Martin ønsker ikke genvalg. Laila ønsker genvalg. Laila bliver
genvalgt. Der er 3 medlemmere af udvalget.
Tennis: Bent er på valg og modtager genvalg. Han bliver genvalgt.
Kiosk. Laila er på valg og modtager genvalg. Hun bliver genvalgt.
Ungdomsklubben. Uffe er på valg og ønsker ikke genvalg. Der er endnu ikke fundet en afløser,
dette fastlægges senere.
Punkt 8. Charlotte og Anny er begge på valg og modtager genvalg. De bliver begge genvalgt.
Suppleant Niels Ove Biltoft er også på valg og modtager også genvalg . Han er også genvalgt.
Punkt 9. Det bliver meddelt at Sportsfest teltet i år skal udskiftes, og det vil have en udgift for GIF
på 12.500kr og en forhøjelse på 500kr, på den årlige udgift. Der stilles et forslag om at afholde
sportsfesten uden et telt, men at benytte forsamlingshuset til spisning/fest. Og Kiosken og arealet
omkring til sporten m.m. Der er bred enighed blandt tilhørerne, at beholde sportsfesten med telt.
Sportsfestudvalget har også vendt forslaget, her er alle også enige om at afholde sportsfesten, som
vi plejer i skoven med teltet.
Betina Mathiesen meddeler, at hun gerne vil bestå i kagebagningen til kiosken.
Sportsfestudvalget meddeler, at de i år vil gøre mere reklame for hvad overskuddet af sportsfesten
egentlig går til, så alle byens borgere bliver mere oplyste herom. Dette vil ske via mere reklame og
evt. en ”pengebarometer” opsat til sportsfesten.

